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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Sodni register

KRŠKO

Rg-202767
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00071 z dne 10. 3. 1998 pri
subjektu vpisa SCH, proizvodno in trgov-
sko podjetje, Brežice, d.o.o., sedež: Bre-
zina 43a, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/02754/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšano firmo,
sedež, kapital, družbenike in zastopnike ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št. 5770041
Firma: EXTREME BIG BUG, družba za

zastopanje, trgovino in posredovanje,
d.o.o.

Skrajšana firma: EXTREME BIG BUG,
d.o.o.

Sedež: 8251 Čatež ob Savi, Rimska
cesta 35

Osnovni kapital: 1,550.000 SIT
Ustanovitelji: Škaler Franc st., Škaler De-

jan in Škaler Dušan, izstopili 4. 2. 1998;
Škaler Franc ml. in Škaler Aleksander, oba
iz Brežic, Brezina 43a, vstopila 26. 3. 1992
ter Omerzu Davorin, Artiče, Arnovo selo
20a, Oštrbenk Mitja, Čatež ob Savi, Rimska
cesta 35 in Vretič Vladimir, Brežice, Cesta
bratov Milavcev 91, vstopili 4. 2. 1998, vlo-
žili po 310.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Oštrbenk Mitja, ki brez soglasja osta-
lih družbenikov ne sme obremeniti ali odtuji-
ti nepremičnin ali osnovnih sredstev niti
sklepati poslov v vrednosti več kot
1,000.000 SIT, ter zastopniki Omerzu Da-
vorin, Vretič Vladimir in Škaler Aleksander,
imenovani 4. 2. 1998, in Škaler Franc ml.,
razrešen 4. 2. 1998 kot direktor in imeno-
van za zastopnika – vsi štirje zastopniki za-
stopajo družbo kot namestniki direktorja in
brez soglasja ostalih družbenikov ne smejo
obremeniti ali odtujiti nepremičnin ali os-
novnih sredstev niti sklepati poslov v vred-
nosti več kot 1,000.000 SIT.

Dejavnost, vpisana 10. 3. 1998: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-

skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2612 Obliko-
vanje in obdelava ravnega stekla; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3350 Proizvodnja ur; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na

drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti.

Pri dejavnosti s šifro G/51.18 je izvzeto
posredništvo pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov.

Rg-203695
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00270 z dne 16. 4. 1998 pri
subjektu vpisa ZAKLAD, finančno posred-
ništvo, inženiring, storitve in trgovina,
d.o.o., Krško, sedež: Cesta krških žrtev
9, 8270 Krško, pod vložno št.
1/03581/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5812321
Sedež: 8270 Krško, Cesta krških žr-

tev 132b
Dejavnost, vpisana 16. 4. 1998: 4541

Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina s
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posameznimi deli in opremo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi

izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in malimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6522 Drugo kredit-
no posredništvo; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;

7415 Upravljanje s holding družbami;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti.

Pri dejavnosti s šifro G/51.18 je izvzeto
posredništvo pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov, pri dejavnosti s šifro K/74.12 pa je
izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-203699
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00496 z dne 10. 4. 1998 pri
subjektu vpisa RADANOVIČ, trgovsko pod-
jetje, Brežice, d.o.o., sedež: Černelčeva
5, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/01004/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št. 5371058
Osnovni kapital: 84,630.642 SIT
Ustanovitelji: Radanovič Mihael st., Ra-

danovič Mihael ml. in Radanovič Zofija, vsi
iz Brežic, Levstikova 3, vstopili 24. 5. 1990,
vložili po 28,210.214 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Rg-203701
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00489 z dne 10. 4. 1998 pri
subjektu vpisa MAVI, Trgovsko-posred-
niška družba, Brežice, d.o.o., sedež: Pre-
šernova 2, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/00655/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova družbe, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št. 5333245
Sedež: 8250 Brežice, Prešernova 16
Dejavnost, vpisana 10. 4. 1998: 2040

Proizvodnja lesene embalaže; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 2214 Izdaja-
nje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
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kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Pri dejavnosti s šifro G/51.18 je izvzeto
posredništvo pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov.

Rg-203703
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00068 z dne 8. 4. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA ADAM
BOHORIČ, p.o., sedež: Šolska cesta 29,
8280 Brestanica, pod vložno št.
1/00124/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšano firmo

in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5083940
Firma: OSNOVNA ŠOLA ADAMA BO-

HORIČA BRESTANICA
Skrajšana firma: OŠ ADAMA BOHO-

RIČA
Dejavnost, vpisana 8. 4. 1998: 5551

Storitve menz; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 80101 Dejavnost vrtcev in pred-
šolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošol-
sko splošno izobraževanje; 80103 Dejav-
nost zavodov za izobraževanje otrok z mot-
njami v razvoju; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.

Rg-203704
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00093 z dne 7. 4. 1998 pod št.
vložka 1/03914/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos sedeža iz Okrož-
nega sodišča v Ljubljani in spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št. 5533635
Firma: MAŠINOIMPEX, podjetje za zu-

nanjo in notranjo trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: MAŠINOIMPEX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8250 Brežice, Šentlenart 76b
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Zupančič Matjaž in prokurist Kovačič
Mladen, razrešena 31. 3. 1998; direktori-
ca Deak Vesna, Zagreb – R Hrvaška, Ema-
nuela Vidovića 1, ki brez pooblastila ustano-
vitelja družbe ne more kupovati osnovnih
sredstev ter kupovati, odsvojiti ali obreme-
niti nepremičnin, ki so v lasti družbe, naje-
mati in dajati posojila v višini nad 5,000.000
SIT, sklepati kupoprodajnih pogodb za svo-
je ime in svoj račun v vrednostih, večjih od
5,000.000 SIT, ter prokuristka Gerjevič He-
lena, Brežice, Šentlenart 76b, imenovani
1. 4. 1998.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vl.
št. 1/26778-00 s firmo: MAŠINOIMPEX,
podjetje za zunanjo in notranjo trgovino,
d.o.o., Dunajska c. 105, Ljubljana.

Rg-203707
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00384 z dne 17. 3. 1998 pri
subjektu vpisa A-A, podjetje za finančno
posredovanje, d.o.o., Krško, sedež: Ce-
sta 4. julija 58, 8270 Krško, pod vložno
št. 1/02365/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št. 5624444
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Bednaršek Marija, razrešena
30. 9. 1997; direktor Kerin Robert, Krško,
Cesta 4. julija 67, imenovan 30. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-203708
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00368 z dne 16. 3. 1998 pri
subjektu vpisa Sklad za financiranje raz-
gradnje nuklearne elektrarne Krško in

za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz
Nuklearne elektrarne Krško, sedež: Ce-
sta krških žrtev 59, 8270 Krško, pod
vložno št. 1/03775/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča podaljšanje mandata za-
stopnika s temile podatki:

Matična št. 5888298
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Avberšek Franc, mag., Velenje, Lipa
10, ki od 15. 9. 1997 zastopa in predstav-
lja sklad ter zanj podpisuje kot v.d. direktor-
ja. Vrednost pogodbenega zneska, do kate-
rega lahko v.d. direktorja sam sklepa po-
godbe za opravljanje posameznih strokov-
nih opravil, upoštevaje uredbo o postopku
za izvajanje razpisa za oddajo javnih naročil
in v skladu s finančnim načrtom sklada ter
naložbeno politiko sklada, ne sme presega-
ti 1,500.000 SIT. Tovrstne pogodbe nad
tem zneskom pa lahko sklepa direktor skla-
da le na podlagi predhodnega soglasja
upravnega odbora.

Rg-203710
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00454 z dne 16. 3. 1998 pri
subjektu vpisa INKOS, družba za inženi-
ring, konstrukcije in strojegradnjo,
d.o.o., Krmelj, sedež: Krmelj 51, 8296
Krmelj, pod vložno št. 1/01872/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, družbenikov in poslov-
nih deležev ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št. 5510244
Osnovni kapital: 1,828.200 SIT
Ustanovitelja: FIBMARKT, proizvodnja,

trgovina in storitve, d.o.o., Orehova vas –
Slivnica, Orehova cesta 26, vstop 1. 12.
1994, vložek 800.200 SIT, in Livk Alojz,
Trebnje, Vegova 4, vstop 4. 12. 1996, vlo-
žek 180.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 16. 3. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2851 Površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2911 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetij-
skih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 2954 Pro-
izvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in us-
njarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev
za industrijo papirja in kartona; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
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za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje.

Pri dejavnosti s šifro K/74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

LJUBLJANA

Rg-200068
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06569 z dne 23. 12. 1997 pri subjek-
tu vpisa BKŠ, storitve, d.o.o., sedež: Ta-
bor 9, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23986/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5792673
Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva 9

Rg-204215
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06654 z dne 7. 4. 1998 pri subjektu
HEKER, upravljanje in storitve, Ljublja-
na, Ulica Rezke Dragarjeve 1, sedež: Ul.
Rezke Dragarjeve 1, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/15135/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5555698
Dejavnost, vpisana 7. 4. 1998: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;

5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

MURSKA SOBOTA

Rg-201022
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00401 z dne 18. 12.
1997 pod št. vložka 1/02327/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št. 1214292
Firma: IKETT, izdelava kovinskih ele-

mentov in toplotne tehnike, d.o.o.
Skrajšana firma: IKETT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Kroška

ulica 58
Osnovni kapital: 3,500.000 SIT

Ustanovitelj: AGROSERVIS, servis, trgo-
vina, proizvodnja in transport, d.d., Murska
Sobota, Kroška ulica 58, vstop 28. 8.
1997, vložek 3,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fišer Bojan, Murska Sobota, Ulica
Staneta Rozmana 12, imenovan 28. 8.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih
posod; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 3420 Proizvodnja ka-
roserij za vozila; proizvodnja prikolic in pol-
prikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodat-
ne opreme za motorna vozila in njihove
motorje.

Rg-203002
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00044 z dne 6. 3.
1998 pri subjektu vpisa IKETT, izdelava
kovinskih elementov in toplotne tehni-
ke, d.o.o., sedež: Kroška ulica 58, 9000
Murska Sobota, pod vložno št.
1/02327/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št. 1214292
Dejavnost, vpisana 6. 3. 1998: 51430

Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51510
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plin-
skimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi.

SLOVENJ GRADEC

Rg-203614
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00134 z dne 6. 4.
1998 pri subjektu vpisa MENTIS TRADE,
trgovina na debelo in drobno, d.o.o., se-
dež: Čečovje 43, 2390 Ravne na Ko-
roškem, pod vložno št. 1/07541/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5709750
Ustanovitelja: Navodnik Danilo, izstop

24. 3. 1998; Navodnik Dragica, Dravograd,
Meža 142, vstop 24. 3. 1998, vložek
1,513.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 46 / 19. 6. 1998 / Stran 4637

Rg-203615
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 97/00409 z dne 3. 4.
1998 pri subjektu vpisa MENTIS TRADE,
trgovina na debelo in drobno, d.o.o., se-
dež: Dobja vas 125, 2390 Ravne na Ko-
roškem, pod vložno št. 1/07541/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova družbe s temile podatki:

Matična št.: 5709750
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem,

Čečovje 43.

Rg-204168
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00009 z dne 21. 4.
1998 pri subjektu vpisa EUROHIT, podjet-
je za proizvodnjo, storitve, zastopstvo in
trgovino, d.o.o., sedež: Trg svobode 1,
2380 Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/04805/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov, poslovnih deležev, dejavnosti
in zastopnikov ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5568064
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kolar-Popijal Tanja in Ko-

lar Rafael, oba iz Slovenj Gradca, Podgor-
ska 38, vstopila 19. 12. 1997, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kolar Rafael, imenovan 19. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev in Ko-
lar-Popijal Tanja, razrešena 19. 12. 1997
kot direktorica in imenovana za prokuristko.

Dejavnost, vpisana 21. 4. 1998: 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 15910 Proizvodnja žganih pi-
jač; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22310
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320
Razmnoževanje videozapisov; 22330 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 37100
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
37200 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 51570 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;

52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 55120 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 55210 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 55220 Storitve kampov; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 67130 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 72100 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 72300 Obdelava podatkov; 72600
Druge računalniške dejavnosti; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74700 Čiščenje
stavb; 74810 Fotografska dejavnost;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 92110 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 92120 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 92130 Kinematografska
dejavnost; 92320 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 93040 Pogreb-
ne storitve; 93050 Druge storitvene dejav-
nosti.

Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.“ razen “z orožjem in strelivom“,
pri dejavnosti pod šifro 74.120 “Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje“ razen “revizijske de-
javnosti“, pri dejavnosti pod šifro 74.140

“Podjetniško in poslovno svetovanje“ razen
“arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci“, pri dejavnosti pod ši-
fro 67.130 “Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom“ pa samo oprav-
ljanje dejavnosti “menjalniških poslov“.

Rg-204169
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00023 z dne 22. 4.
1998 pri subjektu vpisa TOVARNA
MERIL-KOPLES, d.o.o., sedež: Franceto-
va 16, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno
št. 1/05808/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, družbenikov, pooblastil zastopnika in
družbene pogodbe ter člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5618444
Osnovni kapital: 24,739.796 SIT.
Ustanovitelji: Buci Anton, Podgorje pri

Slovenj Gradcu, Podgorje 93, vložil
227.431 SIT, Bajt Beno, Slovenj Gradec,
Celjska cesta 36, vložil 227.431 SIT, Bric-
man Jože, Slovenj Gradec, Legenska 55,
vložil 227.431 SIT, Bombek Nasta, Mlisli-
nja, Gozdarska 42, vložila 227.431 SIT,
Breznik Rado, Šmartno pri Slovenj Gradcu,
Šmartno 19, vložil 227.431 SIT, Bricman
Anton, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Šmart-
no 11, vložil 227.431 SIT, Cerovnik Olga,
Podgorje pri Slovenj Gradcu, Graška gora
10, vložila 227.431 SIT, Čuješ Kristl, Slo-
venj Gradec, Gradišče 42, vložila 227.431
SIT, Černjekovič Milica, Slovenj Gradec,
Cankarjeva 14, vložila 227.431 SIT, Dob-
nik Janko, Slovenj Gradec, Kopališka 10,
vložil 316.631 SIT, Dornik Florjan, Šmartno
pri Slovenj Gradcu, Šmartno 216, vložil
227.431 SIT, Gril Branko, Slovenj Gradec,
Pameče 38, vložil 227.431 SIT, Gornjec
Dragica, Slovenj Gradec, Legenska 56, vlo-
žila 311.522 SIT, Gradišnik Albert, Slovenj
Gradec, Celjska cesta 55, vložil 300.028
SIT, Grm Ivanka, Slovenj Gradec, Stari trg
259, vložila 227.431 SIT, Hartman Jelka,
Šmartno pri Slovenj Gradcu, Legen 106,
vložila 227.431 SIT, Hovnik Vlasta, Slovenj
Gradec, Sele 3/d, vložila 321.739 SIT, Je-
seničnik Viljem, Slovenj Gradec, Tomšičeva
11, vložil 170.536 SIT, Kotnik Dragomir,
Dravograd, Črneče 151, vložil 315.354
SIT, Krevh Jože, Šmartno pri Slovenj Grad-
cu, Šmartno 91, vložil 314.076 SIT, Kotnik
Ferdo, Slovenj Gradec, Gradišče 53, vložil
227.431 SIT, Kotnik Branko, Mislinja, Goz-
darska cesta 42, vložil 227.431 SIT, Kunc
Darja, Črna na Koroškem, Rudarjevo 5, vlo-
žila 312.799 SIT, Kramljak Branko, Slovenj
Gradec, Partizanska 4, vložil 227.431 SIT,
Lužnik Antonija, Podgorje pri Slovenj Grad-
cu, Stari trg 180, vložila 227.431 SIT, Mir-
kac Danilo, Podgorje pri Slovenj Gradcu,
Zgornji Razbor 26/a, vložil 227.431 SIT,
Marošek Jože, Podgorje pri Slovenj Grad-
cu, Podgorje 68, vložil 227.430 SIT, Mičič
Savo, Slovenj Gradec, Celjska cesta 34,
vložil 227.430 SIT, Prevorčič Dragica, Slo-
venj Gradec, Gradišče 20, vložila 227.430
SIT, Pogorelčnik Justina, Slovenj Gradec,
Ronkova 40, vložila 227.430 SIT, Pačnik
Marija, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Legen
122/a, vložila 311.521 SIT, Popič Milena,
Podgorje pri Slovenj Gradcu, Raduše 16,
vložila 341.738 SIT, Popič Bernarda, Pod-
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gorje pri Slovenj Gradcu, Raduše 16, vloži-
la 311.521 SIT, Trofenik Matjaž, Mislinja,
Šentilj pod Turjakom 4, vložil 227.430 SIT,
Pečolar Franc, Slovenj Gradec, Pameče
107, vložil 311.521 SIT, Pačnik Jože, Pod-
gorje pri Slovenj Gradcu, Spodnji Razbor
11, vložil 227.430 SIT, Rupreht Janez,
Šentjanž pri Dravogradu, Bukovska vas 5,
vložil 308.322 SIT, Rebernik Boštjan, Šent-
janž pri Dravogradu, Selovec 73, vložil
227.430 SIT, Radoševič Jožef, Slovenj Gra-
dec, Tomšičeva 14, vložil 316.630 SIT,
Repnik Ivan, Slovenj Gradec, Gradišče 44,
vložil 454.860 SIT, Rozman Milena, Šmart-
no pri Slovenj Gradcu, Legen 65, vložila
227.430 SIT, Rošer Leopold, Mislinja, Na
vasi 23, vložil 227.430 SIT, Smolnikar
Franc, Slovenj Gradec, Legenska 77, vložil
227.430 SIT, Strmčnik Antonija, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, Raduše 2/a, vložila
227.430 SIT, Serušnik Anton, Slovenj Gra-
dec, Stari trg 17, vložil 313.430 SIT, Seru-
šnik Ivan, Slovenj Gradec, Legenska 60,
vložil 227.430 SIT, Stopernik Ivan, Šmart-
no pri Slovenj Gradcu, Mislinjska Dobrava
13, vložil 227.430 SIT, Šmigoc Jožica, Ve-
lenje, Paka 69, vložila 227.430 SIT, Šiser-
nik Srečko, Slovenj Gradec, Gradišče 45,
vložil 227.430 SIT, Šegovc Stanislava, Dra-
vograd, Robindvor 48, vložila 227.430 SIT,
Tesić Milica, Ravne na Koroškem, Prežiho-
va 4, vložila 227.430 SIT, Turičnik Ciril,
Slovenj Gradec, Gradišče 28, vložil
227.430 SIT, Uršnik Rudi, Slovenj Gradec,
Podgorje 94, vložil 227.430 SIT, Uranc Jo-
že, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Šmartno
162/a, vložil 221.045 SIT, Verdinek Met-
ka, Mislinja, Dovže 14, vložila 227.430 SIT,
Virtič Štefan, Šmartno pri Slovenj Gradcu,
Mislinjska Dobrava 35, vložil 227.430 SIT,
Zorman Marija, Ravne na Koroškem, Če-
čovje 9/b, vložila 314.075 SIT, Žganec Sil-
va, Slovenj Gradec, Gubčeva 5, vložila
227.430 SIT, Cvelbar Valerija, Ravne na
Koroškem, Javornik 48, vložila 86.000 SIT,
Čuješ Jože, Slovenj Gradec, Stari trg 263,
vložek 86.000 SIT, Čuješ Silvo, Slovenj Gra-
dec, Gradišče 42, vložil 227.430 SIT, Ču-
ješ Valerija, Slovenj Gradec, Partizanska 6,
vložila 227.430 SIT, Gavrič Stana, Slovenj
Gradec, Glavni trg 42, vložila 227.430 SIT,
Garb Silva, Slovenj Gradec, Stari trg 228/b,
vložila 227.430 SIT, Grabovac Rosa, Slo-
venj Gradec, Celjska cesta 36, vložila
227.430 SIT, Gomboc Jožica, Slovenj Gra-
dec, Maistrova 5, vložila 227.430 SIT,
Germ Dušan, Slovenj Gradec, Stari trg 260,
vložil 86.000 SIT, Hodnik Bojan, Slovenj
Gradec, Pameče 118, vložil 227.430 SIT,
Iršič Olga, Slovenj Gradec, Ozare 6, vložila
227.430 SIT, Juvan Romana, Slovenj Gra-
dec, Maistrova 3, vložila 227.430 SIT, Ke-
ber Ivan, Slovenj Gradec, Pod bregom 29,
vložil 227.430 SIT, Kotnik Ivan, Dravograd,
Dobrava 31/a, vložil 227.430 SIT, Krivec
Stanislava, Slovenj Gradec, Celjska 34, vlo-
žila 227.430 SIT, Kotnik Marta, Šmartno pri
Slovenj Gradcu, Legen 181, vložila 86.000
SIT, Legnar Janez, Slovenj Gradec, Glavni
trg 13, vložil 86.000 SIT, Logar Jože, Slo-
venj Gradec, Gubčeva 7, vložil 78.337 SIT,
Lužnik Srečko, Slovenj Gradec, Tomšičeva
37, vložil 86.000 SIT, Matavž Ivan, Šmart-
no pri Slovenj Gradcu, Šmartno 165, vložil
313.430 SIT, Marsek Vojko, Mislinja, Po-

horska 39, vložil 454.806 SIT, Mehič Es-
ma, Slovenj Gradec, Heroja Vrunča 4, vloži-
la 227.430 SIT, Matovina Jela, Slovenj Gra-
dec, Glavni trg 42, vložila 227.430 SIT,
Miglič Jasna, Slovenj Gradec, Maistrova 7,
vložila 227.430 SIT, Mesarec Anton, Slo-
venj Gradec, Francetova 16, vložil 86.000
SIT, Markač Štefka, Muta, Cesta 4. julija
31, vložila 86.000 SIT, Omerovič Mina, Slo-
venj Gradec, Maistrova 3, vložila 227.430
SIT, Podpečan Zvonko, Slovenj Gradec,
Ozare 6, vložil 227.430 SIT, Prodner Vid,
Slovenj Gradec, Glavni trg 42, vložil
227.430 SIT, Potočnik Marija, Slovenj Gra-
dec, Tomšičeva 37, vložila 227.430 SIT,
Pečečnik Romana, Podgorje pri Slovenj
Gradcu, Mislinjska Dobrava 81, vložila
86.000 SIT, Prevorčič Zdenka, Slovenj Gra-
dec, Gradišče 20, vložila 227.430 SIT, Puč-
ko Milan, Radlje ob Dravi, Zgornja Vižinga
16, vložil 164.337 SIT, Pajer Majda, Šmart-
no pri Slovenj Gradcu, Šmartno 231, vložila
86.000 SIT, Sušec Marija, Slovenj Gradec,
Pameče 17, vložila 227.430 SIT, Svetina
Karla, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Legen
162, vložila 86.000 SIT, Sušec Zdravko,
Šmartno pri Slovenj Gradcu, Legen 139,
vložil 86.000 SIT, Tomasini Damjan, Slo-
venj Gradec, Francetova 14, vložil 92.000
SIT, Temnikar Marko, Slovenj Gradec, Tom-
šičeva 1, vložil 86.000 SIT, Toromanovič
Emina, Slovenj Gradec, Tomšičeva 4, vloži-
la 86.000 SIT, Tomasini Venčeslav, Slovenj
Gradec, Francetova 14, vložil 86.000 SIT,
Urh Franc, Dravograd, Podgrad 82, vložil
227.430 SIT, Uršej Boštjan, Mislinja, Koz-
jak 43, vložil 227.430 SIT, Vukmirovič Mi-
lena, Slovenj Gradec, Heroja Vrunča 5, vlo-
žila 227.430 SIT, Žel Rozalija, Slovenj Gra-
dec, Maistrova 9, vložila 86.000 SIT, Žinko
Martin, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Legen
89, vložil 86.000 SIT, Hudovernik Janez,
Šmartno pri Slovenj Gradcu, Šmartno 21,
vložil 236.000 SIT, Čuješ Mihael, Libeliče,
Libeliče 24, vložil 236.000 SIT, Pušnik Ni-
ko, Ribnica na Pohorju, Josipdol 11/a, vlo-
žil 80.000 SIT, Tovarna meril-Les, d.o.o. –
v stečaju, Slovenj Gradec, Francetova 16,
vložila 115.350 SIT in Tovarna meril Kovi-
ne, d.d., Slovenj Gradec, Pameče 153, vlo-
žila 1,384.650 SIT – vstopili 15. 2. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gradišnik Albert, razrešen in ponov-
no imenovan 8. 1. 1998, zastopa družbo z
omejitvijo, da lahko sklepa posle preko viši-
ne 10,000.000 SIT in daje hipotekarna za-
varovanja le po predhodnem soglasju nad-
zornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Kotnik Ferdo,
Pušnik Niko in Pečolar Franc, vstopili 8. 1.
1998.

Sprememba družbene pogodbe je bila
sprejeta na skupščini družbe dne 8. 1.
1998. Vpiše se sklep skupščine z dne 8. 1.
1998, da se osnovni kapital z vložki poveča
s 23,239.796 SIT na 24,739.796 SIT.

Rg-204170
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 97/00442 z dne 21. 4.
1998 pri subjektu vpisa GOLES, trgovsko
in proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Vu-
hred 83, 2365 Vuhred, pod vložno št.
1/05405/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
naslova, družbenikov, poslovnega deleža,
zastopnikov, dejavnosti in družbene pogod-
be ter uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5599962
Firma: MG-LES, proizvodna in trgov-

ska družba, d.o.o.
Skrajšana firma: MG-LES, d.o.o.
Sedež: 2365 Vuhred, Vuhred n.h.
Ustanovitelja: Ogorevc Ida, Vuhred 83,

vstopila 23. 1. 1992 in Mravljak Dragoslav,
Vuhred 64, vstopil 10. 11. 1997, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Ogorevc Ida, ki od 10. 11. 1997
zastopa družbo posamično in brez omejitev
za posle do vrednosti 50.000 SIT, skupno
pa za posle v večji vrednosti; direktor Mrav-
ljak Dragoslav, imenovan 10. 11. 1997, ki
zastopa družbo posamično in brez omejitev
za posle do vrednosti 50.000 SIT, skupno
pa za posle v večji vrednosti ter prokurista
Mravljak Viktorija, Vuhred 64 in Gosak Igor,
Vuhred 83, imenovana 10. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 21. 4. 1998: 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 28512 Druga površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; 28520 Splošna me-
hanična dela; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
60240 Cestni tovorni promet; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 74.120 “Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje“ je izvzeta “revizij-
ska dejavnost“.

Družbena pogodba je bila sprejeta na
skupščini družbe dne 10. 11. 1997.

Rg-204309
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 97/00339 z dne 30. 4.
1998 pri subjektu NAMA VELEBLAGOV-
NICA SLOVENJ GRADEC, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Podgorska 1, 2380
Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/04293/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5524784
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Judar Igor, razrešen 30. 7. 1997;
direktor Tavčar Tevž, Ljubljana, Štrekljeva
ulica 6, imenovan 30. 7. 1997, zastopa
družbo z omejitvijo, da mora pridobiti pred-
hodno soglasje družbenika za: sklenitev po-
slov, kadar vrednost posla presega znesek
2,000.000 SIT; za vse posle, ki konstituira-
jo za družbo obveznost, ki presega vred-
nost 2,000.000 SIT; v zvezi z nakupom ali
prodajo nepremičnin, najemanjem ali daja-
njem posojil, dajanjem garancij, hipotekar-
nih ali kakršnihkoli jamstev za obveznosti
družbe ali drugih oseb; sklepanje leasing
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pogodb ali pogodb o dolgoročnih prodajah
in nabavah blaga; pogodb, ki se nanašajo
na pravice industrijske lastnine, ustanavlja-
nje podružnic in družb hčera; nakupe po-
slovnega deleža/delnic drugih družb; uva-
janje novih proizvodov in dejavnosti ali opu-
stitev dosedanjih; imenovanje delavcev s po-
sebnimi pooblastili.

Rg-204506
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00042 z dne 5. 5.
1998 pri subjektu pod št. vložka
1/09582/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev družbe z omejeno od-
govornostjo in pravne posledice lastninske-
ga preoblikovanja s temile podatki:

Matična št.: 1270869
Firma: VP SLOVENJ GRADEC, veteri-

narska postaja, d.o.o.
Skrajšana firma: VP SLOVENJ

GRADEC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Celjska

cesta 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Mestna občina Slovenj Gra-

dec, Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, vložila
210.000 SIT, Ledinek Andrej, Ravne na Ko-
roškem, Čečovje 24, vložil 270.000 SIT,
Ledinek Ivan, Šmartno pri Slovenj Gradcu,
Šmartno 218, vložil 580.000 SIT, Potočnik
Janez, Slovenj Gradec, Celjska cesta 10,
vložil 200.000 SIT, Mori Ivana, Dravograd,
Tolsti vrh 101, vložila 110.000 SIT, in Gams
Ivan, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Legen
137, vložil 130.000 SIT – vstopili 23. 10.
1997, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gams Ivan, imenovan 23. 10. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 5. 1998: 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali; 0142 Storitve za živinorejo brez veteri-
narskih storitev; 2215 Drugo založništvo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 8520 Veteri-
narstvo.

Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.“ razen “z orožjem in strlivom“,
pri dejavnosti pod šifro 74.12 “Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,

davčno svetovanje“ pa razen “revizijske de-
javnosti“.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije R Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo, Ljubljana, Kot-
nikova 28, št. LP 01381/02073-1998/BJ
z dne 20. 1. 1998.

Na podlagi akta o lastninskem preobli-
kovanju z dne 23. 10. 1997 se del Ko-
roškega veterinarskega zavoda, p.o., Dra-
vograd (reg. vl. 1/00802/00), preoblikuje
v družbo z omejeno odgovornostjo.

Rg-204507
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00040 z dne 5. 5.
1998 pod št. vložka 1/09581/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo in pravne po-
sledice lastninskega preoblikovanja s temi-
le podatki:

Matična št.: 1270753
Firma: VP PREVALJE, veterinarska po-

staja, d.o.o.
Skrajšana firma: VP PREVALJE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2391 Prevalje, Pri postaji 9
Osnovni kapital: 12,250.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložil 620.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Gregorčičeva 25, vložil 620.000 SIT, Slo-
venska razvojna družba, Ljubljana, Kotniko-
va 28, vložila 5,180.000 SIT, Lorenci Šte-
fan, Mežica, Lom 4, vložil 1,190.000 SIT,
Pori Vladimir, Prevalje, Na produ 43, vložil
1,190.000 SIT, Klavž Franc, Mežica, On-
kraj 1, vložil 1,130.000 SIT, Boštjan Mag-
da, Ravne na Koroškem, Janeče 38, vložek
1,130.000 SIT, Pori Frančiška, Prevalje,
Na produ 43, vložila 170.000 SIT, Pori Než-
ka, Prevalje, Na produ 43, vložila 50.000
SIT, Pori Mojca, Prevalje, Na produ 43,
vložila 50.000 SIT, Pori Urška, Prevalje, Na
produ 43, vložila 50.000 SIT, Pori Pavel,
Prevalje, Na produ 43, vložil 50.000 SIT,
Hafner-Lorenci Dragica, Mežica, Lom 4, vlo-
žila 200.000 SIT, Lorenci Matej, Mežica,
Lom 4, vložil 50.000 SIT, Lorenci Andrej,
Mežica, Lom 4, vložil 50.000 SIT, Boštjan
Franc, Ravne na Koroškem, Janeče 38,
vložil 230.000 SIT in Potočnik Edvard, Pre-
valje, Zagrad 10, vložil 290.000 SIT – vsto-
pili 23. 10. 1997, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pori Vladimir, imenovan 23. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 5. 1998: 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali; 0142 Storitve za živinorejo brez veteri-
narskih storitev; 2215 Drugo založništvo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52483 Trgovina na drobno z

vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 8520 Veteri-
narstvo.

Pri dejavnosti pod šifro: 52.488 “Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.“ razen “z orožjem in strlivom“,
pri dejavnosti pod šifro 74.12 “Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje“ pa razen “revizijske de-
javnosti“.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije R Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo, Ljubljana, Kot-
nikova 28, št. LP 01382/02075-1998/BJ
z dne 20. 1. 1998.

Na podlagi akta o lastninskem preob-
likovanju z dne 23. 10. 1997 se del Ko-
roškega veterinarskega zavoda, p.o., Dra-
vograd (reg. vl. 1/00802-00), preoblikuje v
družbo z omejeno odgovornostjo.

Rg-204508
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00039 z dne 5. 5.
1998 pod št. vložka 1/09580/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo in pravne po-
sledice lastninskega preoblikovanja s temi-
le podatki:

Matična št.: 1254723
Firma: VP DRAVOGRAD, veterinarska

postaja, d.o.o.
Skrajšana firma: VP DRAVOGRAD,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2373 Šentjanž pri Dravogra-

du, Otiški vrh 169
Osnovni kapital: 4,580.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložil 140.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Gregorčičeva 25, vložil 140.000 SIT, Slo-
venska razvojna družba, Ljubljana, Kotniko-
va 28, vložila 1,530.000 SIT, Občina Dra-
vograd, Dravograd, Trg 4. julija 7, vložila
720.000 SIT, Cigala Marijana, Dravograd,
Meža 156, vložilaa 950.000 SIT, Lebič Jo-
že, Dravograd, Koroška cesta 34, vložil
240.000 SIT, Cigala Borut, Dravograd, Me-
ža 156, vložil 240.000 SIT in Poberžnik
Leon, Dravograd, Pod gradom 10, vložil
620.000 SIT – vstopili 23. 10. 1997, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Cigala Marijana, imenovana
23. 10. 1997, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 5. 5. 1998: 0121 Re-
ja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124
Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali;
0142 Storitve za živinorejo brez veterinar-
skih storitev; 2215 Drugo založništvo; 5111
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Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 73103 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju kmetijstva in so-
rodnih dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
8520 Veterinarstvo.

Pri dejavnosti pod šifro: 52.488 “Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.“ razen “z orožjem in strelivom“, pri
dejavnosti pod šifro 74.12 “Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje“ pa razen “revizijske dejavnosti“.

Vpis lastninskega preoblikovanja na podla-
gi soglasja Agencije Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo, Ljubljana, Kot-
nikova 28, št. LP 01384/02074-1998/BJ z
dne 20. 1. 1998.

Na podlagi akta o lastninskem preobli-
kovanju z dne 23. 10. 1997 se del Ko-
roškega veterinarskega zavoda, p.o., Dra-
vograd (reg. vl. 1/00802-00), preoblikuje v
družbo z omejeno odgovornostjo.

Rg-204620
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00033 z dne 11. 5.
1998 pri subjektu OSNOVNA ŠOLA KO-
ROŠKI JEKLARJI, sedež: Javornik 35,
2390 Ravne na Koroškem, pod vložno št.
1/00805/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo imena, skrajšanega ime-
na, ustanovitelja, pooblastil zastopnika in de-
javnosti ter uskladitev z ZOFVI in s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5185815
Firma: OSNOVNA ŠOLA KOROŠKI

JEKLARJI RAVNE NA KOROŠKEM
Skrajšana firma: OSNOVNA ŠOLA KO-

ROŠKI JEKLARJI
Ustanoviteljica: Skupščina Občina Rav-

ne na Koroškem, izstop 20. 11. 1996; Ob-
čina Ravne-Prevalje, Ravne na Koroškem,
Čečovje 12/a, vstop 20. 11. 1996, vložek
116,792.490,40 SIT, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
nateljica Karadža Katica, Ravne na Ko-
roškem, Kotlje 162, ki od 20. 11. 1996
zastopa šolo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 5. 1998: 5551
Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.

Pri dejavnosti pod šifro: 74.12 “Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje“ je izvzeta “revizijska
dejavnost“.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Srg 152/95 Rg-136
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljev sklenilo objaviti sklep:
Družba LAKOTNIK – podjetje za go-

stinstvo in turizem, d.o.o., Zidanškova
5, Celje, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Družba ima tri družbenike, in sicer Dovič
Andreja, Cesta Gorenjskega odreda 6,
Kranj, Vinkšelj Ivana, Mencingerjeva 5, Ce-
lje in Prašnikar Igorja, Smerekarjeva 2, Ce-
lje, ki vsi prevzemajo obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzemajo družbe-
niki.

Sklep je sprejela skupščina družbe dne
6. 2. 1995.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 4. 1998

Srg 179/95 Rg-137
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba NENAD COMMERCE, Pro-

izvodno in trgovsko podjetje, Ul. XIV. di-
vizije 8, Celje, d.o.o., preneha po skrajša-
nem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Mičunovič Nenada, Celje, Ul. XIV. divizije 8,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 10. 3.

1995.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 4. 1997

Srg 3799/94 Rg-138
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljice sklenilo objaviti sklep:
Družba SINTIMA, trgovsko podjetje,

d.o.o., Celje, Ulica mesta Grewenbroich
13, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer: Je-
rin Danico, Celovška 9, Celje, ki prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbe-
nica.

Sklep je sprejela družbenica dne 19. 12.
1994.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,

sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 6. 1996

Srg 3553/94 Rg-139
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljev sklenilo objaviti sklep:
Družba RE & PLEM, d.o.o., proizvodno

in trgovsko podjetje, Mestni trg 18, Slo-
venske Konjice, preneha po skrajšanem
postopku.

Družba  ima  dva  družbenika,  in  sicer
Plemenitaš Igorja, Bistriška c. 43, Poljča-
ne in Rebernak Borisa, Kajuhova 2, Slo-
venske Konjice, ki prevzameta obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Premoženje družbe se razdeli med druž-
benika po vloženih deležih.

Sklep sta sprejela družbenika dne
10. 10. 1994.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 10. 1995

Srg 1876/94 Rg-140
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljev sklenilo objaviti sklep:
Družba PROCOM, procesni sistemi in

računalniški inženiring, d.o.o., Na Zele-
nici 12, Celje, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer Iva-
na Kolenko, Na Zelenici 12, Celje in Konra-
da Steblovnik, Rečica 37, Šmartno ob Pa-
ki, ki prevzemata obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med druž-
benika, po enakih deležih.

Sklep je sprejela skupščina družbe dne
24. 3. 1994.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 5. 1995

Srg 2357/94 Rg-149
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljice sklenilo objaviti sklep:
Družba KIVE, podjetje za opravljanje

intelektualnih storitev, d.o.o., Celje, Val-
vazorjeva 16, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer
Klavžar Vesno, Valvazorjeva 16, Celje, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbe-
nica.

Sklep je sprejela družbenica dne 11. 5.
1994.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
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jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 9. 1995

Srg 72/95 Rg-150
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba F & R, trgovsko podjetje,

d.o.o., Zdraviliška c. 46a, Rimske Topli-
ce, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima tri družbenike, in sicer Fanti-
nato Zvonka, Dolenjska cesta 141D, Ljub-
ljana-Vič, Rode Janka in Rode Jelko, oba
Pot na Kopitnik 12, Rimske Toplice, ki prev-
zamejo obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzamejo druž-
beniki.

Sklep so sprejeli družbeniki dne 29. 12.
1994.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 5. 1997

Srg 2286/94 Rg-151
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba PEJO, mednarodno proizvod-

no podjetje, d.o.o., Celje, Veselova 3,
preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Penca Jožeta, Zatišje 15, Celje, ki prevza-
me obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 22. 4.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 9. 1995

Srg 1315/97 Rg-152
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljev sklenilo objaviti sklep:
Družba DANIEL, trgovina, proizvod-

nja, storitve, d.o.o., Lahov graben 20,
Jurklošter, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer De-
želak Stanislava in Deželak Ano, oba Pane-
če 27, Jurklošter, ki prevzameta obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Premoženje družbe se razdeli med druž-
benika po vloženih deležih.

Sklep sta sprejela družbenika dne 7. 10.
1996.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 12. 1997

Srg 4439/94 Rg-153
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba AVTO–ČATER, podjetje za pro-

izvodnjo, storitve, trgovino in zaposlova-
nje invalidnih oseb, d.o.o., Zagrad 73,
Celje, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Čater Karla, Zagrad 73, Celje, ki prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 20. 11.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 10. 1995

Srg 4054/94 Rg-154
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba LIPAKOMERC, podjetje za

trgovino in gostinstvo, d.o.o., Udmat 1,
Laško, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Gregl Rajka, Badovinčeva 4, Laško, ki pre-
vzame obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 29. 12.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 11. 1995

Srg 4344/94 Rg-155
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba CELEIA COMMERCE, trgovina

na debelo in drobno z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi, posredovanje, trans-
port in zunanja trgovina, d.o.o., Žagarje-
va ul. 12, Celje, preneha po skrajšanem
postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Murko Marjana, Žagarjeva ul. 12, Celje, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 29. 12.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 10. 1995

Srg 3786/94 Rg-157
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba HARDMETAL, podjetje za pro-

jektiranje, nadzor, montažo in vzdrževa-
nje strojnih naprav in izdelavo kovinskih

predmetov ter trgovino, d.o.o., Ojstriška
vas 31, Tabor, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Weichardt Alojza, Ojstriška vas 31, Tabor,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 19. 12.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh

od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 10. 1995

Srg 1776/94 Rg-158
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba FOZ, proizvodnjo, storitveno

in trgovsko podjetje, d.o.o., Franja Vrun-
ča 10, Šentjur pri Celju, preneha po skraj-
šanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer Kar-
men Frece in Miroslava Žilaji, oba Šentjur
pri Celju, Franja Vrunča 10, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med druž-
benika, po enakih deležih.

Sklep je sprejela skupščina družbe dne
24. 4. 1994.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 5. 1995

Srg 2753/94 Rg-159
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljev sklenilo objaviti sklep:
Družba DELTA PRIDE, podjetje za

opravljanje finančnih, poslovnih in trgo-
vinskih storitev, d.o.o., Pečovnik 48/a,
Celje, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer Kri-
stan Primoža, Pečovnik 48/a, Celje in Bal-
mazović Dejana, Kersnikov 10, Celje, ki
prevzameta obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med druž-
benika po vloženih deležih.

Sklep sta sprejela družbenika dne 30. 5.
1994.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 10. 1995

Srg 169/95 Rg-160
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba KROMA, Podjetje za izvoz in

uvoz, d.o.o., Kraigherjeva 6, Celje, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Klanšek Janeza, Kraigherjeva 6, Celje, ki
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prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku.
Sklep je sprejel družbenik dne 9. 2.

1995.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 11. 1997

Srg 243/98 Rg-162
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba Lesna industrija SAVINJA,

d.o.o., Celje, Mariborska 116, preneha
po skrajšanem postopku.

Družba ima deset družbenikov, in sicer:
GIP VEGRAD, p.o., Prešernova 9/a, Vele-
nje, JUTEKS, Kemijsko tekstilno podjetje,
p.o., Žalec, Vodnogospodarsko podjetje
DRAVA, p.o., Ptuj, Vodnogospodarsko pod-
jetje MURA, p.o., Murska Sobota, Vodno-
gospodarski BIRO, Maribor, p.o., Maribor,
Ljubljanska banka Splošna banka Celje,
d.d., Finančna organizacija MERX, r.o., Ce-
lje, SCT, p.o., Ljubljana, Sestavljeno pod-
jetje SGP KOGRAD Dravograd in GIP IN-
GRAD, p.o., Celje, ki prevzamejo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Premoženje družbe prevzamejo družbe-
niki.

Sklep so sprejeli družbeniki dne 19. 6.
1997.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 6. 1998

Srg 97/00810 Rg-200209
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00810 z dne 5. 1. 1998 pod št.
vložka 1/03097/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi vpisa pri-
pojitve pri prevzeti družbi s temile podatki:

Matična št. 5532744
Firma: VEPLAS POPCO, Predelava

plastičnih mas, d.o.o., Velenje, Štrben-
kova 1

Skrajšana firma: VEPLAS POPCO,
d.o.o., Velenje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3320 Velenje, Štrbenkova 1
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Pripojitev k VEPLAS, velenjska plastika,

d.o.o., na podlagi pripojitvene pogodbe z
dne 20. 1. 1995.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Izbris subjekta vpisa po sklepu o pripoji-
tvi pri prevzemni družbi Okrožnega sodišča
Celje Srg 242/97 z dne 19. 12. 1997.

Srg 97/00811 Rg-200210
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00811 z dne 5. 1. 1998 pod št.
vložka 1/03098/00 izbrisalo iz sodnega re-

gistra tega sodišča družbo zaradi vpisa pri-
pojitve pri prevzeti družbi s temile podatki:

Matična št. 5532752
Firma: VEPLAS PROFILI, Predelava

plastičnih mas, d.o.o., Velenje, Štrben-
kova 1

Skrajšana firma: VEPLAS PROFILI,
d.o.o., Velenje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3320 Velenje, Štrbenkova 1
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Pripojitev k VEPLAS, velenjska plastika,

d.o.o., na podlagi pripojitvene pogodbe z
dne 20. 1. 1995.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Izbris subjekta vpisa po sklepu o pripoji-
tvi pri prevzemni družbi Okrožnega sodišča
Celje Srg 242/97 z dne 19. 12. 1997.

Srg 94/01530 Rg-203499
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01530 z dne 30. 1. 1998 pod
št. vložka 1/01527/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: POVED, podjetje za popravilo
in vzdrževanje motornih vozil, d.o.o., Rif-
nik 11, Šentjur pri Celju

Skrajšana firma: POVED, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3230 Šentjur pri Celju, Rif-

nik 11
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenika z dne 22. 4. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku (Srg 1530/94 z dne 10. 1. 1996).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 1530/94 z dne
28. 1. 1998). Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel Hor-
jak Jože, Rifnik 11, Šentjur pri Celju.

Srg 95/00782 Rg-204436
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00782 z dne 17. 3. 1998 pod
št. vložka 1/05089/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: JELŠA GROSIST, d.d., trgovin-
sko in storitveno podjetje, Šmarje pri
Jelšah, Šmarje pri Jelšah 118

Skrajšana firma: JELŠA GROSIST, d.d.,
Šmarje pri Jelšah

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 3240 Šmarje pri Jelšah, Šmar-

je pri Jelšah 118
Sklep družbenikov z dne 31. 5. 1997 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku (Srg 782/95 z dne 7. 11. 1997).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 782/95 z dne 17. 3.
1998). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe so prevzeli: Babič
Marjana, Šmarje pri Jelšah 118, Šmarje pri
Jelšah, But Janez, Celjska ul. 34a, Rogaška
Slatina, Jagodič Vincenc, Kristan vrh 10,
Podplat, Kocman Andrej, Lesično 69b, Le-
sično, Omerza Drago, Imeno št. 4, Podče-
trtek, Peperko Zvonko, Šmarje pri Jelšah
13, Šmarje pri Jelšah, Pust Gabrijel, Roga-
tec 189, Rogatec, Stefanovski Marjeta,
Šmarje pri Jelšah 168, Šmarje pri Jelšah,

Toplišek Janez, Pristava pri Mestinju 3, Pri-
stava pri Mestinju in Zorič Ivanka, Šmarje pri
Jelšah 21, Šmarje pri Jelšah.

Srg 98/00126 Rg-204702
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00126 z dne 13. 2. 1998 pod
št. vložka 4/00634/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo na podlagi dru-
gega odstavka 54. člena zakona o stavbnih
zemljiščih s temile podatki:

Matična št. 5263581
Firma: SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ

OBČINE ŽALEC, p.o., Ulica Savinjske če-
te 5, Žalec

Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 3310 Žalec, Ul. Savinjske če-

te 5
Ustanovitev in konstituiranje je vpisano v

sodni register s sklepom sodišča Srg
278/85 z dne 30. 7. 1998.

Vpiše se izbris subjekta na podlagi do-
ločbe prvega in drugega odstavka 54. čle-
na zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS,
št. 44/97).

Srg 95/00135 Rg-204692
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 95/00135 z dne 2. 2. 1998 pod št. vlož-
ka 1/04165/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt vpisa s temile podatki:

Matična št. 5650461
Firma: LIBRIS, podjetje za ekonom-

ske in organizacijske storitve, Efenkova
61, Velenje, d.o.o.

Skrajšana firma: LIBRIS Velenje, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Efenkova 61
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Potočnik Alenka.
Sklep družbenice z dne 28. 2. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku (Srg 135/95 z dne 13. 5. 1997).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku Srg 135/95 z dne 2. 2.
1998. Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe je prevzela Potočnik
Alenka, Foitova 2, Velenje.

Srg 98/00141 Rg-204698
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00141 z dne 12. 2. 1998 pod
št. vložka 4/00638/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo na podlagi dru-
gega odstavka 54. člena zakona o stavbnih
zemljiščih s temile podatki:

Firma: SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ
OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH, Šmarje
pri Jelšah 132

Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 3240 Šmarje pri Jelšah, Šmar-

je pri Jelšah 132
Organiziranje in konstituiranje vpisano

8. 1. 1986.
Vpiše se izbris subjekta vpisa na podlagi

določbe prvega in drugega odstavka
54. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.
l. RS, št. 44/97).

Srg 98/00126 Rg-204695
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00126 z dne 13. 2. 1998 pod
št. vložka 4/00634/00 izbrisalo iz sodnega
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registra tega sodišča družbo na podlagi dru-
gega odstavka 54. člena zakona o stavbnih
zemljiščih s temile podatki:

Matična št. 5263581
Firma: SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ

OBČINE ŽALEC, p.o., Ulica Savinjske če-
te 5, Žalec

Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 3310 Žalec, Ul. Savinjske če-

te 5
Ustanovitev in konstituiranje je vpisano v

sodni register s sklepom sodišča Srg
278/85 z dne 30. 7. 1985.

Vpiše se izbris subjekta vpisa na podlagi
določbe prvega in drugega odstavka
54. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.
l. RS, št. 44/97).

KOPER

Srg 96/00690 Rg-203216
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00690 z
dne 5. 3. 1998 pod št. vložka 1/01819/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
družbo zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5469937
Firma: CENTURION, podjetje za trže-

nje, gostinstvo in turizem, d.o.o., Ilirska
Bistrica

Skrajšana firma: CENTURION, d.o.o.,
Ilirska Bistrica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Kuteže-
vo 39

Osnovni kapital: 3.000 SIT
Ustanovitelj: Rutar Boris, izstop 27. 8.

1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 690/96 z dne
5. 3. 1998. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe je prevzel Rutar
Boris, Rozmanova ul. 24B, Ilirska Bistrica.

Srg 97/00066 Rg-203222
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00066 z
dne 5. 3. 1998 pod št. vložka 1/03344/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
družbo zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5656761
Firma: BMU – izvoz-uvoz, trgovina, po-

sredovanje, d.o.o., Portorož
Skrajšana firma: BMU, d.o.o., Portorož
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6320 Portorož, Obala 117
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Mihajlović Bojan, izstop

13. 1. 1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 66/97 z dne
5. 3. 1998. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel Mi-
hajlović Bojan, Obala 117, Portorož.

Srg 96/00522 Rg-204326
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00522 z

dne 9. 4. 1998 pod št. vložka 1/01533/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
družbo zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5629268
Firma: CONCORD, d.o.o., Trgovina na

debelo, Izola
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6310 Izola, Allendejeva 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Frančeškin Bojan in Kre-

gar Simon, izstop 21. 6. 1996.
Izbris  družbe  zaradi  prenehanja  po

skrajšanem  postopku  pod  št.  Srg 522/96
z  dne  9.  4.  1998.  Obveznost  plačila
morebitnih  obveznosti  izbrisane  družbe
sta  prevzela  Bojan  Frančeškin,  Izola,
Allendejeva 4 in Simon Kregar, Izola, Za-
družna 7.

Srg 96/00603 Rg-204327
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00603 z
dne 9. 4. 1998 pod št. vložka 1/03249/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
družbo zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5689538
Firma: VALMONT, d.o.o., Trgovina in

storitve
Skrajšana firma: VALMONT, d.o.o., Se-

žana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Štorje 90
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Valenčič Bogdan, izstop

11. 7. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku pod št. Srg 603/96
z dne 9. 4. 1998. Obveznost plačila mo-
rebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel  Valenčič  Bogdan,  Sežana,  Stjen-
kova 4.

Srg 96/00696 Rg-204804
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00696 z
dne 8. 4. 1998 pod št. vložka 1/02238/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
družbo zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Firma: VENEX – trgovina na debelo in
proizvodnja kovinskih in plastičnih izdel-
kov, d.o.o., Dolnji Zemon 77, Ilirska Bi-
strica

Skrajšana firma: VENEX, d.o.o., Dolnji
Zemon 77, Ilirska Bistrica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Dolnji
Zemon 77

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Nadoh Vesna in Nadoh

Ljubo, izstop 16. 12. 1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 696/96 z dne
8. 4. 1998. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Na-
doh Vesna in Nadoh Ljubo, oba Dolnji Ze-
mon 77, Ilirska Bistrica.

KRANJ

Srg 97/01765 Rg-203880
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01765 z dne 17. 3. 1998 pod
št. vložka 1/00009/01 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča temeljno organizacijo
združenega dela zaradi vpisa pravnih posle-
dic lastninskega preoblikovanja s temile po-
datki:

Matična št.: 5142431
Firma: GOZDNO GOSPODARSTVO

KRANJ, n.sol.o., TOZD GOZDARSTVO
ŠKOFJA LOKA, n.sol.o.

Pravnoorg. oblika: n.sol.o.
Sedež: 4220 Škofja Loka, Škofja

Loka.

Srg 97/01766 Rg-203881
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01766 z dne 17. 3. 1998 pod
št. vložka 1/00009/02 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča temeljno organizacijo
združenega dela zaradi vpisa pravnih posle-
dic lastninskega preoblikovanja s temile po-
datki:

Matična št.: 5142458
Firma: GOZDNO GOSPODARSTVO

KRANJ, n.sol.o., TOZD GOZDARSTVO
PREDDVOR, n.sol.o.

Pravnoorg. oblika: n.sol.o.
Sedež: 4205 Preddvor, Preddvor.

Srg 97/01767 Rg-203882
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01767 z dne 17. 3. 1998 pod
št. vložka 1/00009/03 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča temeljno organizacijo
združenega dela zaradi vpisa pravnih posle-
dic lastninskega preoblikovanja s temile po-
datki:

Matična št.: 5142440
Firma: GOZDNO GOSPODARSTVO

KRANJ, n.sol.o., TOZD GOZDARSTVO
TRŽIČ, n.sol.o.

Pravnoorg. oblika: n.sol.o.
Sedež: 4290 Tržič, Tržič.

Srg 97/01768 Rg-203883
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01768 z dne 17. 3. 1998 pod
št. vložka 1/00009/04 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča temeljno organizacijo
združenega dela zaradi vpisa pravnih posle-
dic lastninskega preoblikovanja s temile po-
datki:

Matična št.: 5142466
Firma: GOZDNO GOSPODARSTVO

KRANJ, n.sol.o., TOZD GOZDNO GRAD-
BENIŠTVO, TRANSPORT IN MEHANIZA-
CIJA KRANJ, n.sol.o.

Pravnoorg. oblika: n.sol.o.
Sedež: 4000 Kranj, Cesta Stanega

Žagarja 52.

Srg 1178/97 Rg-203885
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 1178/97 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
4. 3. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1593/00 vpiše izbris družbe
ROTAL-A, Podjetje za finančni inženiring
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in trgovino, d.o.o., Mavčiče, s sedežem
Podreča 20, Mavčiče, zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 3. 1998

Srg 1494/97 Rg-203886
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 1494/97 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
5. 3. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3172/00 vpiše izbris družbe
VPPRIMB, proizvodno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o. Železniki, s sedežem Rudno
43, Železniki, zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 3. 1998

Srg 1585/97 Rg-203887
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 1585/97 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
5. 3. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1378/00 vpiše izbris družbe NO-
BIS, turizem in gostinstvo, d.o.o., Cer-
klje, s sedežem Grad 50, Cerklje, zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 3. 1998

Srg 421/98 Rg-203889
Družba RKS, podjetje za proizvodnjo

in trgovino na veliko in malo, d.o.o.,
Kranj, s sedežem v Kranju, Kidričeva ul.
15, vpisana na reg. vl. št. 1/1407/00, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo Er-
zin Rafael, Erzin Katica in Erzin Saša-Sabi-
na, vsi iz Kranja, Kidričeva ul. 15.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 3. 1998

Srg 524/98 Rg-203890
Družba INTELEKTA, podjetje za oprav-

ljanje intelektualnih storitev, d.o.o., Je-
senice, s sedežem Cesta Borisa Kidriča
41, Jesenice, vpisana na reg. vl. št.
1/4741/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo
Dovžan Janez, Breg 2, Žirovnica, Ravnikar
Anton, Murova 12/a, Jesenice, Bernard
Marko, Hrušica 142, Jesenice, Bregant
Slavko, Lipice 11, Blejska Dobrava, Brežan
Jernej, Triglavska 26, Mojstrana, Čušin
Branko, Cankarjeva 24, Jesenice, Debelak
Janez, Cankarjeva 38, Radovljica, Dovžan
Dora, Veliki Breg 9, Mojstrana, Dragosavac
Milka, Titova 1/a, Jesenice, Eniko Jožef,
Titova 22, Jesenice, Fon Monika, Blejska
Dobrava 139, Blejska Dobrava, Gogala Zla-
tica, Nova vas 6a, Radovljica, Jan Silva Ma-
rija, Smokuč 69, Žirovnica, Kačarević Sve-

tislav, Hrušica 153, Jesenice, Malenšek
Barbara, Cesta Janeza Finžgarja 8, Jeseni-
ce, Markež Lovrenc, Cankarjeva 4/c, Jese-
nice, Martinčič Ludvik, Hrušica 143, Jese-
nice, Mesojedec Marija, Delavska 3, Jese-
nice, Mirtič Jožef, Veliki Breg 26, Mojstra-
na, Potočnik Joži, Triglavska 41, Bled,
Ramuš Darinka, Hrušica 121, Jesenice, Re-
pinc Metod, Laški Rovt 14, Bohinjska Bi-
strica, Rolc Marko, Hrušica 57/a, Jeseni-
ce, Sprinčnik Darko, Breg 143, Žirovnica,
Skumavc Tomaž, Zgornja Radgona 10, Moj-
strana, Svetina Marjan, Partizanska 17, Je-
senice, Šolar Tomaž, Delavska 8, Mojstra-
na, Štravs Simona, Hrušica 4, Jesenice,
Testen Draga, Gradnikova 49, Jesenice,
Urek Jolanda, Benedičičeva 10, Jesnice,
Vaizović Sadija, Tavčarjeva 10, Jesenice,
Voštić Renata, Titova 62, Jesenice in Zu-
pan Anton, Breznica 32, Žirovnica.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 3. 1998

KRŠKO

Srg 98/00125 Rg-203706
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00125 z dne 1. 4. 1998 pod št.
vložka 1/01921/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča prevzeto družbo s temi-
le podatki:

Matična št. 5529948
Firma: ŠTAJER COMMERCE, trgovsko

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠTAJER COMMERCE,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8257 Dobova, Obrtna cona,

n.h., Dobova
Osnovni kapital: 17,582.000 SIT
Ustanovitelji: Vidmar Zdravko, Pečnik Al-

bin, Rotovnik Ivan, Zemljak Alojz, Kovač Jo-
sip, Zaninović Slobodan, Ocvirk Franc, Lep-
šina Jože, Pinterič Andrej in Rotovnik Alojz,
izstop 8. 7. 1995.

Izbris prevzete družbe iz sodnega regi-
stra. Subjekt pripojen k KERAMETALU
BREŽICE, podjetje za trgovino na debelo in
drobno Brežice, d.o.o., Mladinska 15, Bre-
žice, vpisanem pod vl. št. 1/1920-00 pri
Okrožnem sodišču v Krškem, s sklepom
Srg 98/0092, dne 6. 3. 1998.

Srg 428/97 Rg-204504
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče na pred-
log objavlja sklep:

Družba MRGOLE – BOBEK, trgovina,
storitve in promet Krško, d.n.o., Cesta 4.
julija 173, Krško, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne
12. 10. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Mrgole Jože in Bobek
Ljubica, oba Cesta 4. julija 173, Krško, z

ustanovitvenim kapitalom 240.500 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 240.500
SIT prenese v celoti na ustanovitelja Mrgole
Jožeta in Bobek Ljubico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 8. 5. 1998

Srg 417/97 Rg-204505
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče na pred-
log objavlja sklep:

Družba OTOK, podjetje za turizem in
trgovino Kostanjevica na Krki, Oražnova
11, Kostanjevica na Krki, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 3. 10. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Matjaž Zajelšnik in Mar-
jana Zajelšnik, oba Ljubljanska 21, Kosta-
njevica na Krki, z ustanovitvenim kapitalom
2.100 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 2.100 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Zajelšnik
Matjaža in Zajelšnik Marjano.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 8. 5. 1998

LJUBLJANA

Srg 2501/97 Rg-141
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

Družba GORJAN, d.o.o., Domžale, Pre-
šernova 15, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 11. 4.
1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Dovč Kristina, Prešer-
nova 15, Domžale, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co Kristino Dovč.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
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dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 1997

Srg 18929/94 Rg-142
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

Družba DEEP in d.o.o., Načrtovanje in
ravzoj infromacijskih sistemov, zastopa-
nje ter programiranje, Kamnik, Podgor-
je 93, reg. št. vl. 1/22530/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 30. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Edo Pavlič, Podgorje 93,
Kamnik, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 1996

Srg 4791/97 Rg-143
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

Družba PRIMVIN, CLUB EXCLUSIVE, tr-
govina z vini, d.d., Ljubljana, Metoda Mi-
kuža 14, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 19. 8. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Cvahte Bogdan Anton in
Cvahte David, oba iz Ljubljane, Molniške če-
te 13, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
55.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje družbe prene-
se v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 1998

Srg 1117/97 Rg-144
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

Družba BAGIRA, trgovsko, proizvod-
no in storitveno podjetje, d.o.o., Kovi-
narska 13, Kamnik, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
19. 2. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelja sta Božica Veršnik in Mar-
jan Veršnik, oba Kovinarska 13, Kamnik, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Veršnik Božico in Veršnik Marjana, na vsa-
kega do ene polovice.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 1997

Srg 7187/96 Rg-145
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

Družba MIGRAD – KRULIČ & CO.,
d.n.o., Kočevje, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne
27. 12. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Ivan Krulič in Mira Kru-
lič, oba Kočevska ceta 91, Kočevje, z usta-
novitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Krulič Ivana in Krulič Miro, na vsakega do
ene polovice.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 1997

Srg 3943/96 Rg-146
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

Družba TIMSPORT, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ižanska 280 a, Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 29. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Rupnik Alenka (sedaj
Kavčič Alenka), Podpeška cesta 18, Brezo-
vica, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na ustano-
vitelja Rupnik (sedaj Kavčič) Alenko.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih

družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 1997

Srg 5504/96 Rg-147
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

Družba FABULA, organiziranje in sto-
ritve v kulturi, d.o.o., Vojkova 50, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 28. 11. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Sanja Zorn, Vojkova
50, Ljubljana in Neva Zajc, Driolijeva 3, Izo-
la, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku 8.000
SIT prenese v celoti na ustanoviteljici Sanjo
Zorn 4.800 SIT in Nevo Zajc 3.200 SIT.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 1997

Srg 96/5441 Rg-148
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

Družba URBAN, p.o., Gornje Lepovče
34, Ribnica, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 29. 10.
1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Rudolf Lovšin, Gornje Le-
povče 34, Ribnica, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanovitelja Rudolfa Lovšina.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 1997

Srg 6914/94 Rg-163
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog objavlja sklep:
VEDRO, čistilno podjetje, d.o.o., Ljub-

ljana, Cerkniška 10, reg. št. vl.
1/11014/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 16. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
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Ustanoviteljici sta Marija Turenšek in Dar-
ja Turenšek, obe Ljubljana, Cerkniška 10, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe solidarno.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljici.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 3. 1995

Srg 6832/96 Rg-164
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

POLIESTER PERME & CO, družba za
proizvodnjo, montažo in prodajo, d.n.o.,
Lavrica, Škofljica, reg. št. vl.
1/27393/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 8. 11.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Slavko in Irena Perme,
z ustanovitvenim kapitalom 4.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanovitelja v razmerju z njunima
poslovnima deležema.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 1998

Srg 97/00924 Rg-202172
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00924 z dne 9. 2. 1998 pod št. vložka
1/16728/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Frima: GENERALPAG, d.o.o., podjetje
za storitve, trgovino, consulting

Skrajšana firma: GENERALPAG, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Lepodvor-
ska 2

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Kunej Nataša, izstop

12. 8. 1997.
Sklep skupščine z dne 31. 7. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma Kunej Nataša, Lepodvorska ul. 2, Ljub-
ljana.

Srg 96/06493 Rg-204071
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06493 z dne 9. 2. 1998 pod št. vložka
1/18143/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Frima: E – LINE, d.o.o., Podjetje za
trgovino in storitve, Litija

Skrajšana firma: E – LINE, d.o.o., Litija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1270 Litija, Kidričeva 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Brilej Blaž, izstop 29. 11.

1996.
Sklep skupščine z dne 29. 11. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Brilej Blaž, Kidričeva 2, Litija.

Srg 98/01496 Rg-203683
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01496 z dne 17. 3. 1998 pod št. vložka
1/26778/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5533635002
Frima: MAŠINOIMPEX, podjetje za zu-

nanjo in notranjo trgovino, d.o.o., po-
družnica Brežice

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 8250 Brežice, Trg izgnan-

cev 12/a
Ustanovitelj: MAŠINOIMPEX, d.o.o., iz-

stop 20. 1. 1998.

Srg 98/00810 Rg-204098
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00810 z dne 16. 2. 1998 pod št. vlož-
ka 1/16299/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi pripojitve k
družbi SMB d.o.o., (1/08010/00) s temile
podatki:

Matična št.: 5592640
Frima: ZVEČEVO, Prehrambena in-

dustrija, Podjetje za notranjo in zunanjo
trgovino, d.o.o., Ljubljana, Šmartin-
ska 152

Skrajšana firma: ZVEČEVO, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartin-
ska 152

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: ZVEČEVO, prehrambena in-

dustrija, d.d., izstop 11. 11. 1997.
Izbris družbe zaradi pripojitve k družbi

SMB, zastopanje, trgovina, import-export,
proizvodnja, d.o.o., s sedežem v Ljubljani,
Šmartinska 152, (št. reg. vl.: 1/8010/00),
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
11. 11. 1997.

Srg 95/01586 Rg-204114
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01586 z dne 3. 3. 1998 pod št. vložka
1/06215/00 izbrisalo iz sodnega registra

tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Frima: OZONE, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in svetovanje, d.o.o.

Skrajšana firma: OZONE, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Beethovno-
va 6

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Hrabar Kosler Barbara, Ko-

sler Jorg, Javornik Kosler Staša in Javornik
Tosja, izstop 8. 3. 1995.

Sklep skupščine z dne 8. 3. 1995 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Hrabar Kosler Barbara, Žaucerjeva 12,
Ljubljana, Kosler Jorg, Žaucarjeva 12, Ljub-
ljana, Javornik Kosler Staša, Beethovnova
6, Ljubljana in Javornik Tosja, Beethovnova
6, Ljubljana.

Srg 95/01618 Rg-204115
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01618 z dne 3. 3. 1998 pod št. vložka
1/04438/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Frima: JELEX, nakup in prodaja trgov-
skega blaga, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: JELEX, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1211 Ljubljana-Šmartno, Ra-
šica 1

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Lebesmuhlbacher Jeli-

slava, izstop 21. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 21. 3. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Jelislava Lebesmuhlbacher, Rašica 1,
Ljubljana-Šmartno.

Srg 95/01693 Rg-204116
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01693 z dne 18. 3. 1998 pod št. vlož-
ka 1/19129/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Frima: SANING, podjetje za sanacij-
ski inženiring, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: SANING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Leninov trg 5
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Kavčič Ladislav, izstop

30. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 30. 3. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Kavčič Ladislav, Grobeljska 24, Mengeš.
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Srg 98/01387 Rg-204167
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01387 z dne 13. 3. 1998 pod št. vložka
1/24833/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi pripojitve k druž-
bi LESNINA FINANCE, d.o.o., Ljubljana, št.
reg. vl. 1/3781/00, s temile podatki:

Matična št.: 5809509
Frima: LESNINA KONTO, Trgovina,

svetovanje in druge poslovne storitve,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: LESNINA KONTO,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 53
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanoviteljica: LESNINA FINANCE, fi-

nančno svetovanje in druge poslovne stori-
tve, d.o.o., izstop 24. 12. 1997.

Izbris družbe zaradi pripojitve k LESNINA
FINANCE, finančno svetovanje in druge po-
slovne storitve, d.o.o., Ljubljana, Parmova
53, št. reg. vl. 1/3781/00, na podlagi pri-
pojitvene pogodbe z dne 24. 12. 1997.

Srg 97/01097 Rg-204171
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01097 z dne 1. 4. 1998 pod št. vložka
1/20120/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Frima: INKFER, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino feritnih izdelkov in
navitih komponent Ljubljana, Stegne 29

Skrajšana firma: INKFER, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 29
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: ISKRA TERITI, d.o.o., iz-

stop 10. 2. 1997.
Sklep ustanovitelja z dne 10. 2. 1997 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela ISKRA FERITI, podjetje za proizvodnjo
feritov in navitih komponent, d.o.o., Ljublja-
na, Stegne 29.

Srg 98/01899 Rg-204201
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01899 z dne 6. 4. 1998 pod št. vložka
1/01955/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Frima: TRAJNA DELOVNA SKUPNOST
SAMOSTOJNIH KULTURNIH DELAVCEV
URŠKA, p.o., Ljubljana

Skrajšana firma: URŠKA p.o.
Pravnoorg. oblika: TDS
Sedež: 1000 Ljubljana, Titova 50
Ustanovitelji: Ambrož Tomaž, Ambrož

Nataša in Ambrož Nagode Barbara, izstop
31. 12. 1994.

Sklep skupščine z dne 31. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Ambrož Tomaž, Kolodvorska 18a, Ljub-
ljana, Ambrož Nagode Barbara, Kolodvor-
ska 18a, Ljubljana in Ambrož Nataša,
Fabianijeva 31, Ljubljana.

MARIBOR

Srg 95/00126 Rg-201542
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 95/00126 z dne 21. 1.
1998 pod št. vložka 1/06395/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5706114
Firma: AQUA–TRADE, trgovina na

drobno in veliko, export-import, in trans-
port, d.o.o.

Skrajšana firma: AQUA–TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Kardeljeva 69
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Kukovec Miran, izstop

15. 1. 1998.

Srg 97/00001 Rg-203381
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 97/00001 z dne 27. 3.
1998 pod št. vložka 1/06976/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: DARLEN, trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o.

Skrajšana firma: DARLEN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2341 Pekre-Limbuš, Lacko-

va 157
Osnovni kapital: 8.664 SIT
Ustanoviteljica: Ferlež Darinka, izstop

20. 2. 1998.

Srg 94/05768 Rg-203404
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 94/05768 z dne 2. 3. 1998 pod št.
vložka 1/01868/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5349630
Firma: IMPULZ, podjetje za trgovske,

storitvene in gostinsko-turistične dejav-
nosti, d.o.o.

Skrajšana firma: IMPULZ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2314 Zgornja Polskava, Can-

karjeva 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Plajh Branko in Plajh Dija-

na, izstop 27. 2. 1998.

Srg 94/03431 Rg-203405
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 94/03431 z dne 2. 3. 1998 pod št.
vložka 1/02382/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: TRANS TRADING, trgovsko
podjetje, d.o.o.

Skrajšana firma: TRANS TRADING,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Ti-
tova 8

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Polanec Emil, izstop 27. 2.

1998.

Srg 98/00577 Rg-204433
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/00577 z dne 24. 4. 1998 pod št.
vložka 1/07024/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5701589
Firma: PIK SENIOR, podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o. - v
stečaju

Skrajšana firma: PIK SENIOR, d.o.o. - v
stečaju

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Ulica kraljevi-
ča Marka 5

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: PIK, tovarna perila in kon-

fekcije, d.d., izstop 17. 4. 1998.
Dne 24. 4. 1998 se družba izbriše iz

sodnega registra zaradi zaključka stečajne-
ga postopka po sklepu tega sodišča št. St
5/98 z dne 17. 4. 1998.

MURSKA SOBOTA

Srg 94/01316 Rg-202991
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/01316 z dne 13. 2.
1998 pod št. vložka 1/00379/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: POHIŠTVO PRIZMA, Podjetje
za vsa proizvodna in montažna dela,
marketing in trgovina v lesni dejavnosti
Apače, d.o.o.

Skrajšana firma: POHIŠTVO PRIZMA
Apače, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 9253 Apače, Apače 94
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Šebjanič Marjan in Šebja-

nič Helena, izstop 13. 2. 1998.
Sklep družbenikov z dne 28. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Dne 13. 2. 1998 je bila družba izbrisana

iz registra zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku. Obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Marjan Šebjanič in Helena Šebja-
nič, oba Apače 94.

Srg 429/97 Rg-203691
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
USNJE, Podjetje za proizvodnjo, tr-

govino in izvoz, uvoz Murska Sobota,
d.o.o., Murska Sobota, Ulica Štefana
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Kuzmiča 1, ki je vpisana v reg. vložku tu-
kajšnjega sodišča št. 1/1395/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu Šomen
Franca, Murska Sobota, Prešernova ulica
70, dne 4. 8. 1997.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
so urejena vsa razmerja z delavci.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe je prevzel Šomen
Franc.

Po prenehanju družbe aktivno premože-
nje družbe v celoti prevzame ustanovitelj.

Proti sklepu ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko up-
niki ali pristojni državni organi v roku 15 dni
od dneva objave vložijo ugovor pri Okrož-
nem sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 4. 1998

Srg 325/96 Rg-203765
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba A & B ŠKAFAR IN OSTALI, Te-

čaji tujih jezikov in turizem Murska Sobo-
ta, d.n.o., Murska Sobota, Kopališka 19,
vpisana v sodni register tukajšnjega sodišča
pod vl. št. 1/783/00, preneha po skrajša-
nem postopku z zakonom o gospodarskih
družbah po sklepu z dne 10. 10. 1996.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Škafar Branko, Murska Sobota, Mladin-
ska 22 in Lapoši-Škafar Helena, Murska So-
bota, Kopališka 19, kot družbenika prevze-
mata obveznost plačila vseh morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na družbenika po vloženih dleežih, vsake-
mu polovico.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenika, up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbri-
su družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 4. 1998

Srg 77/96 Rg-204232
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba GABREK, podjetje za marke-

ting in trgovino Žižki, d.o.o., Žižki 75, vpi-
sana v sodni register tukajšnjega sodišča pod
vl. št. 1/1186/00, preneha po skrajšanem
postopku z zakonom o gospodarskih druž-
bah po sklepu skupščine z dne 13. 3. 1996.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Tibaut Martin in Tibaut Sonja, oba Žižki 75,
(prej Podgrad, Zaloška cesta 327) kot druž-
benika prevzemata obveznost plačila vseh mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na oba družbenika v skladu s poslovnima
deležema, ki sta enaka.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenika, up-

niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbri-
su družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 5. 1998

Srg 165/97 Rg-204234
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba KRAMATO, podjetje za pro-

izvodnjo in trženje izdelkov iz lesa, Ljuto-
mer, d.o.o., Ljutomer, Ormoška c. 37, vpi-
sana v sodni register tukajšnjega sodišča pod
vl. št. 1/1646/00, preneha po skrajšanem
postopku z zakonom o gospodarskih druž-
bah po sklepu skupščine z dne 18. 3. 1997.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Kraner Matej, Ljutomer, Ormoška c. 37,
kot družbenik prevzema obveznost plačila
vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na družbenika.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenika, up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbri-
su družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 5. 1998

Srg 136/96 Rg-204235
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba JADRANKA Trgovsko podjetje

Grad, d.o.o., Grad 188b, vpisana v sodni
register tukajšnjega sodišča vl. št.
1/1186/00, preneha po skrajšanem po-
stopku z zakonom o gospodarskih družbah
po sklepu družbenice z dne 18. 4. 1996.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Šeruga Jadranka, Grad 188b, kot druž-
benica prevzema obveznost plačila vseh
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na družbenico.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenica, up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbri-
su družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 4. 1998

Srg 419/96 Rg-204236
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba TRGOPOS – LASIČ IN PART-

NER, podjetje za trgovino in posredova-
nje, d.n.o., Ljutomer, Vrazova 4, vpisana
v sodni register tukajšnjega sodišča pod vl.
št. 1/1574/00, preneha po skrajšanem po-
stopku z zakonom o gospodarskih družbah
po sklepu družbenikov z dne 6. 12. 1996.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Lasič Ivan in Lasič Matilda, oba Ljuto-
mer, Slavka Osterca 9, kot družbenika prev-
zemata obveznost plačila vseh morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na oba družbenika po enakih delih.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenika, up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbri-
su družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 5. 1998

Srg-189/97 Rg-204237
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba EXPERT – export-import ter

storitvene dejavnosti Lendava, d.o.o.,
Lendava, Tomšičeva 27, vpisana v sodni
register tukajšnjega sodišča pod vl. št.
1/704/00, preneha po skrajšanem postop-
ku z zakonom o gospodarskih družbah po
sklepu skupščine z dne 28. 3. 1997.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Golenko Feliks in Golenko Tatjana, oba
Lendava, Tomšičeva 27, kot družbenika
prevzemata obveznost plačila vseh morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na oba družbenika, vsakemu do polovice.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenika, up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbri-
su družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 5. 1998

Srg 1308/94 Rg-204312
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba ŠUS, Trgovina na veliko ter

izvoz in uvoz Lendava, d.o.o., Lendav-
ske Gorice 443, ki je vpisana v reg. vložku
tukajšnjega sodišča pod vl. št. 1/695/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov Šomen Štefana, Lendavske
Gorice 443 in Skledar Alojza, Lendava,
Tomšičeva 14, dne 30. 5. 1994.

Družba ima poplačane vse obveznosti,
zaposlenih delavcev pa ni imela.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe sta prevzela Šomen Šte-
fan in Skledar Alojz.

Družba nima nobenega premoženja.
Proti sklepu družbenikov o prenehanju

družbe po skrajšanem postopku lahko up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbri-
su družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 4. 1998
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Srg 1228/94 Rg-204313
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba SOFIST, podjetje za ekonom-

sko svetovanje, posredništvo in trgovino,
Ljutomer, d.o.o., Ljutomer, Prešernova 7,
ki je pisana v reg. vložku tukajšnjega sodišča
pod vl. št. 1/1406/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanoviteljev Silva
Potočnika, Ljutomer, Stari trg 7, Leona Filipi-
ča, Ljutomer, Viktorja Kukovca 2 in Anice Iva-
nič, Ljutomer, Stari trg 7, dne 14. 12. 1994.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe so prevzeli Silvo
Potočnik, Leon Filipič in Anica Ivanič.

Po prenehanju družbe vsak družbenik
prevzame eno tretjino morebitnega preo-
stanka premoženja družbe.

Proti sklepu ustanoviteljev o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbri-
su družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 4. 1998

Srg 1313/94 Rg-204314
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Podjetje za marketing in ekonomsko

svetovanje, VEDI Trimlini, d.o.o., Trimli-
ni, št. 56/a, ki je vpisano v reg. vložku
tukajšnjega sodišča pod vl. št. 1/393/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev Torok Olge, Lendava, Trg
Ljudske pravice št. 13, Fodor Gustava, Trim-
lini št. 56/a in Balažek Mirjane, Lendava,
Kolodvorska št. 22/b, dne 6. 1. 1998.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe so prevzeli Torok
Olga, Fodor Gustav in Balažek Mirjana.

Po prenehanju družbe aktivno premože-
nje družbe v celoti prevzamejo ustanovitelji.

Proti sklepu ustanoviteljev o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbri-
su družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 4. 1998

NOVA GORICA

Srg 98/00215 Rg-203338
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00215 z dne 5. 3.
1998 pod št. vložka 1/00415/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi zaključka stečaja s temile podatki:

Firma: CENTRALNI OBRATI NOVA GO-
RICA, p.o., v stečaju

Skrajšana firma: CENTRALNI OBRATI
NOVA GORICA, p.o., v stečaju

Pravnoorg. oblika: p.o.

Sedež: 5000 Nova Gorica, Prvomaj-
ska 39

Ustanovitelj: Centralni obrati Nova Gori-
ca, p.o., izstop 5. 3. 1998.

Izbris družbe zaradi zaključka stečajne-
ga postopka po sklepu tega sodišča št. St
48/93 z dne 29. 1. 1998.

Rg-204009
Družba GOREX, Trgovina in storitve,

d.o.o., Nova Gorica, s sedežem Soška
17, Solkan, vpisana pri Okrožnem sodišču
v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-1343-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
28. 11. 1997.

Ustanovitelji so Štekar Danilo, Hum 68,
Kojsko, Nemec Miloš, Gramozna pot 9, Vr-
tojba, Šempeter pri Gorici, Vičič Dušan,
Cvetlična 4, Šempeter pri Gorici in Golob
Marjan, I. Suliča 23, Šempeter pri Gorici, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljem.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 11. 1997

Rg-204658
Družba KOŠUTA, Trgovsko podjetje,

d.o.o., Tolmin, s sedežem Brunov drevored
23, Tolmin, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. reg. vl. 1-1254-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 16. 1. 1998.

Ustanovitelja sta Košuta Ivan, Brunov dre-
vored 6a, Tolmin in Košuta Darko, Gregorči-
čeva 13, Tolmin, ki prevzemata obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljema.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 1. 1998

NOVO MESTO

Srg 69/98 Rg-201948
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba VIZIJA METLIKA, družba za fi-
nančne storitve, družba z omejeno od-
govornostjo, Metlika, Kidričevo naselje
6, vpisana na reg. vl. št. 1-3659/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 29. 12. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Branko Matkovič, Metli-
ka, Radoviči 4, Beti, d.d., Metlika, Tovar-
niška 2, Komet, d.d., Metlika, Rosalnice 1,
Mercator KZ Metlika, z.o.o., Metlika, Cesta
XV. brigade 2, Zavarovalnica Tilia, d.d., No-
vo mesto, Cesta herojev 1, Gostilna Peter
Badovinac, Suhor, Jugorje 5, Pletilstvo –
trikotaža Gerbec Zvonko, Metlika, Na La-
zah 1, Partner, d.o.o., Metlika, Naselje Sta-
neta Rozmana 23, Anton Tomc, Metlika,
Križevska vas 52, Stanislav Bajuk, Metlika,
Cankarjeva 34, Miroslav Štimac, Novo me-
sto, Kristanova 22, Jožef Jankovič, Metlika,
Gubčeva 26, Nikola Ladika, Metlika, Bočka
10, Janez Videtič, Metlika, Cesta bratstva in
enotnosti 34, Viktor Kozjan, Metlika, Bado-
vinčeva 6, Stane Gasperič, Metlika, Kidri-
čevo naselje 2, Ivan Melešič, Metlika, Fra-
na Levstika 8, Tihomir Skoliber, Metlika,
Frana Levstika 11, Stane Mrvar, Metlika,
Župančičeva 7, Martin Črnugelj, Metlika,
Breg revolucije 20a, Jože Mihelčič, Metli-
ka, Brodaričeva ul. 1, Peter Henčič, Novo
mesto, Krka 15, Marjan Kulovec, Novo me-
sto, Vavta vas 79, Jurij Flajnik, Metlika, Gan-
glova 5, Jože Mozetič, Metlika, Trdinova
pot 2a, Jože Matekovič, Metlika, Ulica be-
lokranjskega odreda 3, Jože Gerbec, Metli-
ka, Cesta bratstva in enotnosti 26, Otmar
Šturm, Metlika, Mestni trg 25 in Božidar
Kopinič, Metlika, Strma pot 4, z ustanovi-
tvenim kapitalom 4,800.000 SIT. Družba
Partner, Trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Metlika, Staneta Rozmana 23, prev-
zema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
4,800.000 SIT prenese na družbenike v
sorazmerju z vloženimi deleži.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 18. 2. 1998

Srg 97/00489 Rg-204229
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00489 z dne 4. 5.
1998 pod št. vložka 1/00345/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5298539
Firma: BUTLER, podjetje za trgovino,

gostinstvo in izobraževanje na področju
prometa, Novo mesto, p.o.

Skrajšana firma: BUTLER Novo mesto,
p.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 8000 Novo mesto, Pod Trško
goro 49
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Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Kastelic Zdravko, izstop

27. 8. 1997.
Sklep skupščine z dne 27. 8. 1997 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Zdravko Kastelic, Pod Trško goro 49,
Novo mesto.

PTUJ

Srg 117/97 Rg-203618
Družba REPINC, d.o.o., podjetje za

projektiranje orodij in naprav, Ulica Ni-
kole Tesle 13, Kidričevo, reg. št. vl.
1/6198/00, katere ustanovitelj je Matija
Repinc, Ulica Nikole Tesle 13, Kidričevo,
po  sklepu  ustanovitelja  družbe  z  dne
16.  4.  1997  preneha  po  skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Matija Re-
pinc.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 2. 4. 1998

Srg 94/02457 Rg-203621
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/02457 z dne 7. 4. 1998 pod št.
vložka 1/05463/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: CIP, podjetje za cenitve, inže-
niring in posredništvo, d.o.o.

Skrajšana firma: CIP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Prešernova 27
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Daljevec Antun in Daljevec

Olga, izstop 19. 8. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Daljevec Antun in Daljevec Olga, oba
Cirkulane 74, Cirkulane.

Srg 94/06295 Rg-203623
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/06295 z dne 7. 4. 1998 pod št.
vložka 1/06312/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: OBREŽJE, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: OBREŽJE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Kersnikova ulica 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Cafuta Majda, izstop

12. 7. 1996.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Cafuta Majda, Kersnikova ulica 2, Ptuj.

Srg 94/01948 Rg-203627
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/01948 z dne 7. 4. 1998 pod št.
vložka 1/08273/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5774217
Firma: VERVIL, storitveno podjetje,

d.o.o.
Skrajšana firma: VERVIL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Spodnja Hajdina

77a
Osnovni kapital: 140.000 SIT
Ustanovitelja: Vilčnik Bojan in Žerak Ve-

ra, izstop 26. 7. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Žerak Vera in Vilčnik Bojan, oba Spod-
nja Hajdina 77a, Ptuj.

Srg 97/00349 Rg-204753

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00349 z dne 7. 5. 1998 pod št.
vložka 1/02316/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5380731
Firma: SLIM, podjetje za proizvodnjo,

trgovino in storitve, Slivnjek in partner,
d.n.o.

Skrajšana firma: SLIM, Slivnjek in part-
ner, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2250 Ptuj, Ob Grajeni 8a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Slivnjek Marjana in Slivnjek

Milan, izstop 29. 4. 1998.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Slivnjek Marjana in Slivnjek Milan, oba
Ob Grajeni 8a, Ptuj.

Srg 97/00330 Rg-204754
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00330 z dne 7. 4. 1998 pod št.
vložka 1/04849/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5578221
Firma: ŠVEGL TRANSPORT, transport-

no podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠVEGL TRANSPORT,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2270 Ormož, Hardek 6a
Osnovni kapital: 2,728.000 SIT
Ustanovitelj: Švegl Jože, izstop 29. 4.

1998.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Švegl Jože, Hardek 6a, Ormož.

Srg 96/00219 Rg-204755
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 96/00219 z dne 7. 5. 1998 pod št.
vložka 1/04835/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5772877
Firma: ALTEA-PALČAR & CO., podjet-

je za trgovino, gostinstvo, transport in
storitve, d.n.o.

Skrajšana firma: ALTEA-PALČAR in Co.,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 2325 Kidričevo, Ob gozdu 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Palčar Božidar in Palčar

Darinka, izstop 30. 12. 1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Palčar Božidar in Palčar Darinka, oba
Ob gozdu 2, Kidričevo.

Srg 98/00117 Rg-204775
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00117 z dne 6. 5. 1998 pod št.
vložka 1/02379/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi zaključka
stečajnega postopka s temile podatki:

Matična št.: 5389305
Firma: FAGUS, podjetje za export-im-

port, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: FAGUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2272 Gorišnica, Zamušani

79a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Bezjak Martin, izstop 6. 5.

1998.
Izbris družbe zaradi zaključka stečajne-

ga postopka po sklepu Okrožnega sodišča
na Ptuju, št. St 3/97 z dne 30. 9. 1997
(sklep o zaključku stečajnega postopka po-
stal pravnomočen dne 3. 3. 1998).

SLOVENJ GRADEC

Srg 162/98 Rg-156
Družba HRIBLES, proizvodno in stori-

tveno podjetje, d.o.o., Brezno 2, Podvel-
ka, reg. št. vl. 1/5219/00, po sklepu druž-
benika z dne 14. 8. 1997 preneneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame družbenik
Hribernik Nikodem, Brezno 5, Podvelka.

Zoper  sklep  lahko  družbenik,  upniki
ali  pristojni  organi  v  roku  15  dni  od
dneva  objave  vložijo  ugovor  pri  Okrož-
nem sodišču v Slovenj Gradcu, ker bo so-
dišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 5. 1998
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 013-1/98-101 Ob-3618
Upravna enota Šmarje pri Jelšah z dnem

izdaje te odločbe sprejema v hrambo sta-
tut sindikata delavcev kmetijstva in živilske
industrije Slovenije, vpisan v evidenco sta-
tutov sindikatov dne 22. 5. 1998, pod zap.
št. 46, z nazivom: pravila Sindikata druž-
be Kolinska – Rogaški vrelci, sprejetega
na ustanovnem sestanku dne 17. 4. 1998,
s sedežem: Kidričeva 35, Rogaška Sla-
tina.

Razglasi sodišč

Pri navedenih sodiščih teče
postopek, da se razglasijo za
mrtve osebe, ki so pogrešane.

Pogrešance pozivamo, da se
oglase; vsi drugi, ki kaj vedo o
njihovem življenju, naj to javijo
sodniku in začasnemu skrbniku
oziroma predlagatelju v roku
treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešanca razglasi-
lo za mrtvega.

N 41/98 R-105
Jeršin Jožef, roj. 15. 1. 1899, je pogre-

šan od 6. 1. 1943 (na predlog Grebenc
Veronike, Melikova ul. 39, Ljubljana).

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 1998

N 101/97 R-107
Bernarda Nemec, roj. 5. 4. 1941, na-

zadnje stanujoča v Ljubljani, Mariborska 4,
je pogrešana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 1998

N 1/98 R-110
Jožef Gošek, roj. 23. 3. 1924 na Jabla-

nici, Občina Sevnica, sin Franca in Ane Go-
šek, nazadnje stanujoč v Franciji, je pogre-
šan od poletja 1947 (na predlog brata Stan-
ka Gošeka, stan. Dom upokojencev Dom-
žale).

Skrbnica je Branka Drozg iz Centra za
socialno delo Brežice.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 10. 6. 1998

Oklici dedičem

D 40/98-5 R-87
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski

postopek po pok. Kovačič Ivani, roj. Vesel,
hčerki Jožefa, roj. 12. 2. 1907, državljanki
Republike Slovenije, nazadnje stanujoči v
Sodražici, Trg 25. maja 17, umrli 25. 2.
1998 v Izoli.

Zapustnica je napravila pisemsko opo-
roko pred pričami, s katero je vse svoje
premično in nepremično premoženje za-
pustila Gradič Borisu. Sodišču zaenkrat ni-
so znani podatki o eventualnih dedičih, ki
bi prišli v poštev za dedovanje na podlagi
zakona, če zapustnica oporoke ne bi na-
pravila in ki bi v konkretnem primeru lahko
imeli pravni interes za izpodbijanje zapust-
ničine oporoke. Zato sodišče s tem okli-
cem poziva vse, ki menijo, da so v tak-
šnem sorodstvu s pokojno Kovačič Ivano,
da bi lahko prišli v poštev za dedovanje na
podlagi zakona po njej, če zapustnica opo-
roke nebi napravila, da se v roku enega
leta od objave tega oklica v Uradnem listu
RS in na sodni deski tukajšnjega sodišča,
zglasijo. Po preteku oklicnega roka bo so-
dišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in
zadevo zaključilo v skladu z zakonom o
dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 5. 5. 1998

D 68/96 R-111
Ivič Branko, roj. 17. 11. 1950, obrtnik

s.p., Slovenec, poročen, nazadnje stanujoč
Ljubljanska cesta 13, Šentjur, umrl 3. 4.
1996, ni znano, da bi napravil oporoko,
zapustil pa je:

– nepremičnine v k.o. Krajnčica vl. št.
98 do 1/2,

– solastnik do 1/2 delovnih strojev,
– tov. avto TAM CE 47-54 D, let. 1985,

šas. 850009472, mot. 851000082, (za-
sežen), – oseb. avto ROVER CE M 4-733,
šas. SALLJGMF8KA 049328, mot.
12L63233A, let. 1993,

– HK Ljudske banke št.
50700-620-37-827100-111-903041, na
vezani vlogi 4,060.000 SIT,

– devizna knjiga Banke Celje, št.
377-72712.5846/22 z zneskom 3.088,03
DEM, 30.972,23 ATS, 1.021,33 CHF,

– TR št. 20958 Banke Celje, stanje ni
znano, ACTIVA št. 63605, stanje ni znano,

– lastninski certifikat v vrednosti
350.000 SIT, vložen pri Petrol.

Zapustil je vdovo, hčer in sina, katerega
prebivališče ni znano.

Zapustnikovega  sina  se  poziva,  da  se
priglasi  sodišču  v  roku  enega  leta  od
objave  tega  oklica.  Po preteku  tega
roka  bo  sodišče  opravilo  zapuščinsko
obravnavo  na  podlagi  izjave  postavljene-
ga  skrbnika  in  podatkov,  s  katerimi
razpolaga.

Za skrbnika je postavljena Slavica Ve-
ber, delavka Okrajnega sodišča v Šentjurju
pri Celju.

Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 26. 5. 1998

D 267/97 R-112
Martin Boh, invalidski upokojenec, iz

Podsrede 21, je dne 8. 8. 1997 umrl in ni
zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini, oziroma kmetijski zem-
ljiški skupnosti.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 29. 4. 1998

Oklici o skrbnikih in razpravah

I P 688/97 R-84
To sodišče je po sodnici mag. Nini Be-

tetto, v pravdni zadevi tožeče stranke Dragi-
ce Čerkič iz Domžal, Levstikova 31, zača-
sno Ljubljana, Topniška 70, ki jo zastopa
odvetnica Tjaša Andree Prosenc iz Ljublja-
ne, proti toženi stranki Nusretu Čerkiču iz
Domžal, Levstikova 31, zaradi razveze za-
konske zveze, sklenilo:

toženi stranki se kot začasni zastopnik
postavi Irma Kirin-Zakrajšek, strokovna so-
delavka pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko, dokler ne bosta tožena stranka ali
njen pooblaščenec nastopila pred sodiščem
oziroma dokler ji skrbstveni organ ne bo
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 1998

P 311/97 R-106
To sodišče je po sodnici Evelin Toroš, v

pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalni-
ce Triglav, d.d., Ljubljana, OE Nova Gorica,
ki jo zastopa odv. Emil Mozetič zoper tože-
no stranko Deana Strosarja, naslov neznan,
zadnji naslov Kambreško, Rog 1, zaradi pla-
čila 29.623 SIT, sklenilo:

na podlagi določila 5. točke drugega od-
stavka 84. člena zakona o pravdnem po-
stopku se toženi stranki Deanu Strosarju,
naslov neznan (zadnji znani naslov Kam-
breško, Rog 1) postavlja začasna zastopni-
ca Branka Budihna Simčič, strokovna sode-
lavka Okrajnega sodišča v Novi Gorici, ki bo
zastopala toženo stranko v pravdni zadevi
P 311/97 vse dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 5. 1998

Amortizacije

N 292/97 R-95
Na predlog Mihe Dolinarja, Virmaše 94,

Škofja Loka, se uvaja amortizacija: Plašč
576 navadnih imenskih delnic A banke,
d.d., Ljubljana, Slovenska c. 58, na ime
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Miha Dolinar, Virmaše 94, Škofja Loka – 3.
izdaje serije AA, AB, BA v nominalni vredno-
sti 1 delnice 1.000 SIT.

Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 16. 4. 1998

Stečajni postopki
in likvidacije

St 40/98 S-274
To sodišče je s sklepom St 40/98 dne

10. 6. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Varnost Šiška, Družba za va-
rovanje, d.o.o., Kunaverjeva 4, Ljub-
ljana.

Za stečajnega upravitelja se imenuje dipl.
jur. Velimir Malešič.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
2. 9. 1998 ob 9. uri, v konferenčni dvorani
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 6. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 1998

St 3/98-19 S-275
To sodišče je na seji senata dne 25. 5.

1998 pod opr. št. St 3/98 sprejelo nasled-
nji sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom Gor-
janci, Mednarodno podjetje za prevoz
blaga in potnikov, d.o.o., Straža, se zač-
ne in zaključi, ker premoženje dolžnika ne
zadošča niti za poplačilo stroškov stečajne-
ga postopka.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Gorjanci, Mednarodno podjetje za prevoz
blaga in potnikov, d.o.o., Straža, izbriše iz
sodnega registra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave sklepa v Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 25. 5. 1998

St 6/98-3 S-276
To sodišče je na seji senata dne 9. 6.

1998 pod opr. št. St 6/98 sprejelo nasled-
nji sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom Belt,
Belokranjska železolivarna in strojna to-
varna, d.o.o., Črnomelj, Heroja Starihe
17, se začne in zaključi, ker premoženje
dolžnika ne zadošča niti za poplačilo
stroškov stečajnega postopka.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnika
Belt, Belokranjska železolivarna in strojna

tovarna, d.o.o., Črnomelj, Heroja Starihe
17, izbriše iz sodnega registra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave sklepa v Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 9. 6. 1998

St 328/93 S-277
To sodišče v stečajnem postopku nad

Riko Holding, d.o.o., Ribnica – v stečaju,
razpisuje tretji narok za preizkus terjatev, ki
bo dne 7. 7. 1998 ob 14. uri, v konferenčni
dvorani tega sodišča.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 1998

St 6/98 S-278
Narok za preizkus terjatev v stečajnem

postopku nad dolžnikom Dufrost, distribu-
cijsko, storitveno in proizvodno podjet-
je, d.o.o., Polenci 45 – v stečaju, ki je
razpisan za 3. 9. 1998 ob 9. uri, v sobi št.
26/II tega sodišča, se prekliče in se preloži
na 1. 9. 1998 ob 9. uri, v sobi št. 26/II tega
sodišča.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 9. 6. 1998

St 36/97 S-279
To sodišče je s sklepom St 36/97 dne

5. 6. 1998 zaključilo stečajni postopek nad
Avtoline Lada, d.o.o., Ljubljana – v ste-
čaju, Tržaška 135.

Zaloge rezervnih delov, po specifikaciji,
priloženi k predlogu stečajnega upravitelja z
dne 21. 5. 1998, ki je sestavni del sklepa,
se izročijo Slovenski razvojni družbi.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi v Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 6. 1998

St 8/98 S-280
To sodišče je s sklepom stečajnega se-

nata št. 8/98 z dne 25. 5. 1998 sklenilo:
stečajni postopek zoper dolžnika Est-Fi-

nance, finančni inženiring, d.o.o., Koper,
se začne in zaključi.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni po objavi sklepa v Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 5. 1998

St 4/98 S-281
To sodišče razpisuje v stečajni zadevi

nad dolžnikom Primorski tisk, Trgovsko
podjetje, d.d., Koper – v stečaju, drugi
narok za preizkus terjatev, ki bo v torek,
30. 6. 1998, s pričetkom ob 9. uri, v raz-
pravni dvorani tega sodišča št. 135/I.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 8. 6. 1998

St 4/98 S-282
To sodišče je v poravnalnem senatu, ki

ga sestavljajo sodnik Matjaž Štok, kot pred-
sednik senata in sodnici Danja Lekše in Bi-

serka Drobnjak-Huttl, kot članici senata, v
zadevi prisilne poravnave zoper Orthaus
AF, d.o.o., Slovenska Bistrica, na seji se-
nata dne 3. 6. 1998 sklenilo:

umik predloga za začetek postopka pri-
silne poravnave se vzame na znanje in se
postopek ustavi.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 6. 1998

St 32/96 S-283
To sodišče je v stečajnem senatu, ki ga

sestavljajo sodnik Matjaž Štok, kot pred-
sednik senata in sodnici Nevenka Senkovič
in Danja Lekše, kot članici senata, v stečaj-
nem postopku Gastro Interfood, d.o.o.,
Maribor – v stečaju, na seji senata dne
4. 6. 1998 sklenilo:

Stečajni postopek nad stečajnim dolž-
nikom Gastro Interfood, d.o.o., Maribor,
Zolajeva 21, Maribor – v stečaju, se v skla-
du s členom 99/II ZPPSL zaključi, saj pre-
moženje, ki je prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške stečajnega po-
stopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa v Uradnem
listu RS.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 4. 1998

St 37/95 S-284
To sodišče je v stečajnem senatu, ki ga

sestavljajo sodnik Matjaž Štok, kot pred-
sednik senata in sodnika Jože Nikolič in
Jože Vidic, kot člana senata, v stečajnem
postopku Merinka Melinda, d.o.o., Maribor
– v stečaju, na seji senata dne 4. 6. 1998
sklenilo:

Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-
kom Merinka Melinda, d.o.o., Maribor –
v stečaju, se zaključi.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa v Uradnem
listu RS.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 4. 1998

St 18/97 S-285
To sodišče je s sklepom opr. št. St

18/97 z dne 25. 3. 1998, ki je postal prav-
nomočen dne 15. 4. 1998, potrdilo prisil-
no poravnavo med dolžnikom Lesno – to-
varno pohištva Podvelka, d.o.o., Janžev-
ski vrh 92, Podvelka, ter njegovimi upniki.

Terjatve upnikov so razdeljene v nasled-
nje razrede:

– upnikom razreda A) izplača dolžnik
20% ugotovljene terjatve, v roku enega leta,
od pravnomočnosti tega sklepa, z obraču-
nanimi 3% obrestmi, za čas od 1. 10. 1997
do plačila,

– upnikom razreda B) izplača dolžnik
40% ugotovljene terjatve, v roku dveh let,
od pravnomočnosti tega sklepa, z obraču-
nanimi 3% obrestmi, za čas od 1. 10. 1997
do plačila,

– upnikom razreda C) izplača dolžnik
60% ugotovljene terjatve, v roku treh let, od
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pravnomočnosti tega sklepa, z obračunani-
mi 3% obrestmi, za čas od 1. 10. 1997 do
plačila,

– upnikom razreda D) izplača dolžnik
100% ugotovljene terjatve, v roku petih let,
od pravnomočnosti tega sklepa, z obraču-
nanimi 3% obrestmi, za čas od 1. 10. 1997
do plačila,

– upnikom razreda E) izplača dolžnik
100% ugotovljene terjatve, v roku petih let,
od pravnomočnosti tega sklepa, z obraču-
nanimi 3% obrestmi, za čas od 1. 10. 1997
do plačila, razen zneska 158,990.989 SIT,
ki ga je upnik konvertiral v poslovni delež
dolžnika in ta terjatev z dnem pravnomočno-
sti tega sklepa, zaradi konverzije v poslovne
deleže, preneha.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso ude-
ležili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka  udeležili,  pa  so  bile  njihove
terjatve  prerekane,  če  se  naknadno
ugotovijo.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave ima
za vse upnike, katerih terjatve so bile ugo-
tovljene in so navedeni v seznamu, ki je
sestavni del sklepa o potrditvi prisilne po-
ravnave, moč izvršilnega naslova.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 6. 1998

Razpisi
 delovnih mest

Št. 100/98 Ob-3629
Center za socialno delo Sežana, Koso-

velova ul. 4/b, Sežana, objavlja na podlagi
določil statuta in sklepa sveta zavoda na-
slednji razpis za imenovanje

direktorja Centra za socialno delo Se-
žana (štiriletni mandat).

Za direktorja je lahko imenovan kandi-
dat, ki ima:

– višjo ali visoko strokovno izobrazbo so-
cialne, psihološke, pedagoške, pravne,
upravne ali sociološke smeri,

– 5 let delovnih izkušenj na področju so-
cialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit s področja so-
cialnega varstva.

Kandidati naj prijave z dokazili o izpol-
njevanju pogojev pošljejo v 8 dneh po obja-
vi razpisa na Center za socialno delo Seža-
na, Kosovelova ul. 4/b, Sežana.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v roku
30 dni od dneva izbire.

Center za socialno delo Sežana

Št. 122-4/98-0016-04 Ob-3630
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 30. člena zakona o držav-

nem pravobranilstvu (Ur. l. RS, št. 20/97):
a) 1 prosto mesto državnega pravo-

branilca za področje civilnega prava na
Državnem pravobranilstvu na sedežu v
Ljubljani.

Razpisni pogoji:

K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje, določene v 25. členu zakona o dr-
žavnem pravobranilstvu in posebne pogoje
za imenovanje na mesto državnega pravo-
branilca, določene v 26. členu zakona o
državnem pravobranilstvu z aktivnim zna-
njem angleškega ali francoskega ali
nemškega jezika.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 13, 15 dni po objavi.

Št. 122-2/98-0016-04 Ob-3631
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 258.f čle-

na zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 35/97 in
87/97):

a)
– 4 prosta mesta sodnikov za prekr-

ške na Senatu za prekrške Republike
Slovenije;

b)
– 1 prosto mesto sodnika za prekr-

ške s sedežem v Brežicah,
– 2 prosti mesti sodnikov za prekr-

ške s sedežem v Celju,
– 1 prosto mesto sodnika za prekr-

ške s sedežem v Cerknica,
– 1 prosto mesto sodnika za prekr-

ške s sedežem v Črnomlju in Metliki,
– 1 prosto mesto sodnika za prekr-

ške s sedežem v Ilirski Bistrici,
– 1 prosto mesto sodnika za prekr-

ške s sedežem v Izoli,
– 1 prosto mesto sodnika za prekr-

ške s sedežem v Kamniku,
– 1 prosto mesto sodnika za prekr-

ške s sedežem v Krškem,
– 1 prosto mesto sodnika za prekr-

ške s sedežem v Laškem,
– 1 prosto mesto sodnika za prekr-

ške s sedežem v Lendavi,
– 4 prosta mesta sodnikov za prekr-

ške s sedežem v Ljubljani,
– 1 prosto mesto sodnika za prekr-

ške s sedežem v Mariboru,
– 1 prosto mesto sodnika za prekr-

ške s sedežem v Novem mestu,
– 2 prosti mesti sodnikov za prekr-

ške s sedežem na Ptuju,
– 1 prosto mesto sodnika za prekr-

ške s sedežem v Sevnici,
– 1 prosto mesto sodnika za prekr-

ške s sedežem v Slovenj Gradcu,
– 1 prosto mesto sodnika za prekr-

ške s sedežem v Tolminu,
– 1 prosto mesto sodnika za prekr-

ške s sedežem v Velenju,
– 1 prosto mesto sodnika za prekr-

ške s sedežem v Zagorju ob Savi,
– 1 prosto mesto sodnika za prekr-

ške s sedežem v Žalcu;
II. na podlagi drugega odstavka 258.j

člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 35/97 in
87/97):

a)
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške

s sedežem v Izoli,
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške

s sedežem v Ljubljani.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške iz
258.d člena zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o prekrških in pogoje za izvoli-
tev na mesto sodnika za prekrške Senata za
prekrške Republike Slovenije, določene v pr-
vem odstavku 258.e člena zakona o spre-
membah in dopolnitvah zakona o prekrških;

K I/b, K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške iz
258.d člena zakona o spremembah in do-
polnitvah zakona o prekrških in pogoje za
izvolitev na mesto sodnika za prekrške, do-
ločene v drugem odstavku 258.e člena za-
kona o spremembah in dopolnitvah zakona
o prekrških.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Št. 122-2/98-0016-04 Ob-3632
Na podlagi prvega odstavka 19. člena

zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št.
63/94) Ministrstvo za pravosodje po uradni
dolžnosti razpisuje prosto mesto

generalnega državnega tožilca.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili

o izpolnjevanju pogojev po zakonu o držav-
nem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94), spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 45 dni po objavi v Uradnem
listu RS.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 234/98 Ob-3649
Razpisna komisija Javnega zavoda Le-

karne Sevnica, p.o., na podlagi sklepa za-
voda in 31. člena statuta zavoda razpisuje
delovno mesto

direktorja Javnega zavoda Lekarne
Sevnica, p.o.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
predpisanih z zakonom, izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– da ima visoko izobrazbo farmacevtske
smeri,

– da ima opravljen strokovni izpit,
– da ima pet let delovnih izkušenj v le-

karniški dejavnosti,
– da ima organizacijske sposobnosti,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da obvlada slovenski jezik.
Poleg dokazila o izpolnjevanju razpisnih

pogojev, morajo kandidati priložiti tudi kra-
tek življenjepis in svoj pogled na dejavnost
zavoda in razvijanja lekarniške dejavnosti v
Občini Sevnica.

Mandat je 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi v
Uradnem listu RS, na naslov: Javni zavod Le-
karna Sevnica, p.o., Trg svobode 14, 8290
Sevnica, z oznako “za razpisno komisijo”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po sprejemu sklepa o imenovanju.

Javni zavod Lekarna Sevnica, p.o.

Št. 43/98 Ob-3738
Slovenski odškodninski sklad, d.d.,

Upravni odbor, Ljubljana, Mala ulica 5, raz-
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pisuje na podlagi prvega odstavka 16. čle-
na zakona o Slovenskem odškodninskem
skladu (Ur. l. RS, št. 7/93 in 48/94), 38.,
39. ter 42. člena statuta Slovenskega od-
škodninskega sklada in na podlagi sklepov
upravnega odbora Slovenskega odškodnin-
skega sklada prosti delovni mesti

I. direktorja in
II. namestnika direktorja.
Kandidati pod I. in II. morajo poleg po-

gojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje posebne pogoje:

– visoka izobrazba,
– 5 let delovnih izkušenj na vodilnih de-

lovnih mestih,
– sposobnost vodenja in organiziranja,
– aktivno znanje angleškega jezika.
Mandat direktorja in namestnika direk-

torja traja 4 leta.
Kandidati, ki izpolnjujejo razpisane po-

goje, naj pošljejo vloge z dokazili o izpolnje-
vanju razpisanih pogojev, v 20 dneh po ob-
javi razpisa, v zaprti ovojnici z oznako “raz-
pis za direktorja” oziroma “razpis za namest-
nika direktorja”, na naslov: Slovenski
odškodninski sklad, Mala ulica 5, p.p. 139,
1001 Ljubljana.

Kandidati bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v 30 dneh po opravljeni izbiri.

Slovenski odškodninski sklad, d.d.

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Namera o naročilu

Popravek
Ob-3847

V nameri o naročilu izgradnje vodovod-
nega sistema vzhodne Haloze: Zavrč–Tur-
ški vrh, objavljeni v Uradnem listu RS, št.
41, z dne 29. 5. 1998; Ob-3021, se 3. toč-
ka pravilno glasi:

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
230,000.000 SIT, september 1998.

Občina Zavrč

Ob-3619
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

namero o javnem naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., kont.
oseba Viktor Robnik, Ulica Ivo Lole Ribarja
18, Šoštanj, tel. 063/4203-612, faks
063/4203-485, soba št. 120.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: razžveplalna napra-
va bloka 5.

Izvedba gradbenih del: Šoštanj.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa:
400,000.000 SIT, čas razpisa: začetek
19. 9. 1998 in/ali zaključek 4. 11. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev in/ali 365 dni,
začetek 4. 11. 1998 in/ali zaključek 4. 11.
1999.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Datum objave javnega razpisa: 19. 6.
1998.

Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

Ob-3620
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

namero o naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Peter Kokošinek, dipl. inž., Cigaletova 15,
Ljubljana, tel. 061/130-48-20, faks
061/134-45-15, soba št. 302, e-mail: pe-
ter.kokosinek@telekom.si.

2. Predmet javnega naročila: blago, sto-
ritve.

Navedba vsebine: dobava, montaža in
vključevanje opreme za omrežje široko-
pasovnih storitev na podlagi ATM tehno-
logije.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
290,000.000 SIT, čas razpisa: začetek
18. 9. 1998 in/ali zaključek 18. 12. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek december 1998 in/ali zaključek marec
1999.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Datum objave javnega razpisa: 18. 9.
1998.

Telekom Slovenije, d.d.
Ljubljana

Popravek
Ob-3808

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za izvedbo rekonstrukcije ceste Drež-
nica–Magozd, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 43 z dne 5. 6. 1998, Ob-3234, se:

– 2. točka pravilno glasi:
Predmet javnega naročila: rekonstruk-

cija ceste Plohi–Jevšček, I. faza.
– 6. točka pravilno glasi:
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 6. 7. 1998 do
13. ure, na naslov: Občina Kobarid, Trg
svobode 2, Kobarid.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev

Plohi–Jevšček” ter številko objave v Urad-
nem listu RS.

– 9. točka pravilno glasi:
Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-

teresirani ponudniki dvignejo razpisno do-
kumentacijo: EDIL inženiring, d.o.o., Nova
Gorica, Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova
Gorica, tel. 065/29-202, faks
065/23-315, kont. oseba Edi Melinc, mtel.
041/634-494.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 6. 1998, po plačilu stroškov 6.000
SIT, na žiro račun EDIL inženiring, d.o.o.,
Nova Gorica, št. 52000-601-52971.

Občina Kobarid

Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za strojno in programsko opremo
centralnega računalniškega sistema, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 41, z dne
29. 5. 1998; Ob-2946, se v 6. točki datum
pravilno glasi:

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 6. 1998 do
12. ure...

Uredništvo

Popravek
Ob-3845

V ponovnem javnem razpisu za izbiro iz-
vajalca brez omejitev za dobavo živil za Od-
delek gostinstva, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 43, z dne 5. 6. 1998; Ob-3335,
se pri polkrepkem sredinskem naslovu do-
da beseda delni, tako da pravilno glasi:

ponovni delni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

Servis skupnih služb Vlade RS

Popravek

Št. 90335-5/1998-4 Ob-3844
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za zajem podatkov v register, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 45, z dne
12. 6. 1998, Ob-3429, se drugi odstavek
8. točke pravilno glasi:

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 7. 1998 do 12. ure.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS

Popravek
Ob-3846

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za izgradnjo vodovoda Rakovci–
Rucmanci, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 45, z dne 12. 6. 1998, Ob-3418, se
drugi odstavek 8. točke pravilno glasi:

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 6. 1998 za 10.000 SIT.

Občina Ormož

Ob-3621
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zdravstveni dom Trebnje, kont. oseba
Suzana Galič, dipl. ek., Goliev trg 3, Treb-
nje, tel. in faks 068/44-145.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: dobava in montaža
PVC oken in zastekljenih Alu sten ter
odstranitev lesenih oken in obstoječih
Alu sten.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico oddati dela
fazno glede na razpoložljiva finančna sred-
stva.

4. Rok začetka in dokončanja del:
začetek 3. 8. 1998,
zaključek 30. 9. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 7. 1998, do
12. ure, na naslov: Zdravstveni dom Treb-
nje, prevzemnica Slavka Gešman, Goliev
trg 3, Trebnje, tel. in faks 068/44-145,
tajništvo, I. nadstropje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 3. 7. 1998,
ob 12.30, na naslovu: Zdravstveni dom
Trebnje, odpiranje vodi Ana Bilbija, dipl. iur.,
Goliev trg 3, Trebnje, sejna soba, I. nad-
stropje.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zdravstveni dom Trebnje,
kont. oseba Slavka Gešman, Goliev trg 3,
Trebnje, tel. in faks 068/44-145, tajništvo,
I. nadstropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 7. 1998 proti plačilu 15.000 SIT z
virmanskim nakazilom na žiro račun št.
52120-603-32174 pri APP Trebnje.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu, navedenim pod 5. točko, samo pisno,
do vključno 29. 6. 1998, do 8. ure.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 15. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 10. 7. 1998.
Zdravstveni dom Trebnje

Št. 722/98 Ob-3622A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež na-
ročnika: Komunalno stanovanjsko podjetje
Domžale, p.o., Ulica Matije Tomca 4,
Domžale.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
3. Navedba vsebine:
Strokovni nadzor zdravstvene ustrez-

nosti pitne vode:
a) jemanje vzorcev,
b) izdelava analiz vzorcev,
c) izvedba letnega terenskega pre-

gleda,
d) izdelava poročila o zdravstveni

ustreznosti pitne vode in varnosti oskr-
be z vodo.

4. Orientacijska vrednost naročila od
a–d 7,000.000 SIT.

5. Začetek in dokončanje del: 1. 8.
1998 do 31. 7. 1999.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: ponudbena cena, registracija dejavno-
sti za razpisane storitve, ugodnosti, po-
pusti.

7. Rok in način oddaje ponudb: upošte-
vane bodo ponudbe, ki bodo predložene
najkasneje v 20 dneh po objavi na naslov
Komunalno stanovanjsko podjetje Domža-
le, p.o., Matije Tomca 4, 1230 Domžale.
Zapečatene ponudbe morajo biti označene
z napisom: “Ne odpiraj” ponudba za “stro-
kovni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo
pitne vode”.

8. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 1998
na naslovu: Komunalno stanovanjsko pod-
jetje Domžale, p.o., telefon: 061/720-300,
faks 061/720-350, odpiranje bo opravlje-
no v sejni sobi na Savski cesti 34 v Domža-
lah.

9. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v osmih dneh po izbiri. Pred-
videni datum objave dodelitve naročila:
18. 7. 1998.

10. Kraj, oseba in čas v katerem zainte-
resirani ponudniki dvigujejo razpisno doku-
mentacijo: Komunalno stanovanjsko podjet-
je Domžale, Matije Tomca 4, kontakta ose-
ba je Duhovnik Jože, dipl. inž. gradb., tel.
061/722-315, faks 061/720-350. Razpi-
sna dokumentacija je na razpolago za 5.000
SIT, vsak delovnik od 8. do 14. ure po
predhodni najavi.

Rok za prevzem dokumentacije s strani
ponudnikov je najkasneje 5 dni po objavi.

Način plačila: z virmanom ali položnico
na račun št. 50120-601-30902 z oznako
“Za javni razpis – nadzor nad zdravstveno
ustreznostjo pitne vode”.

11. Opcija ponudbe: ponudbe morajo
veljati do 31. 8. 1998.

12. Ostali podatki: dodatne informacije
v zvezi z javnim naročilom lahko ponudniki
dobijo na naslovu kot pod 10. točko.

13. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

14. Način oddaje del: dela bodo odda-
na kot celota.

Št. 727/98 Ob-3622B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunalno stanovanjsko podjetje Dom-
žale, p.o., Ulica Matije Tomca 4, Domžale.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
3. Navedba vsebine: prevozi in ravna-

nje s komunalnimi odpadki v deponiji
Dob:

a) strojne storitve: Kompaktor 18 T
strojne storitve: Buldozer TG 75

b) prevozne storitve: Specialno vozi-
lo s samonakladalno napravo nosilnosti
do 25t, za prevoz 15 m3 – 20 m3 zaboj-
nikov tipa ZARJA.

4. Orientacijska vrednost naročila pod:
a) 15,000.000 SIT,
b) 10,000.000 SIT.
5. Začetek in dokončanje del: 1. 8.

1998 do 31. 7. 1999.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be: ponudbena cena za uro dela posamez-
nega stroja, najcenejša ponudba ni nujno
najugodnejša.

7. Rok in način oddaje ponudb: upošte-
vane bodo ponudbe, ki bodo predložene
najkasneje v 20 dneh po objavi na naslov
Komunalno stanovanjsko podjetje Domža-
le, p.o., Matije Tomca 4, 1230 Domžale.
Zapečatene ponudbe morajo biti označene
z napisom: “Ne odpiraj” ponudba za “prevo-
zi in ravnanje s komunalnimi odpadki v de-
poniji Dob”.

8. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 1998
na naslovu: Komunalno stanovanjsko podjet-
je Domžale, p.o., telefon: 061/720-300,
faks 061/720-350, odpiranje bo opravljeno
v sejni sobi na Savski cesti 34 v Domžalah.

9. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa:

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v osmih dneh po izbiri. Pred-
videni datum objave dodelitve naročila:
18. 7. 1998.

10. Kraj, oseba in čas v katerem zainte-
resirani ponudniki dvigujejo razpisno doku-
mentacijo: Komunalno stanovanjsko podjet-
je Domžale, Matije Tomca 4, kontakta ose-
ba je Duhovnik Jože, dipl. inž. gradb., tel.
061/722-315, faks 061/720-350. Razpi-
sna dokumentacija je na razpolago vsak de-
lovnik od 8. do 14. ure po predhodni najavi.

Rok za prevzem dokumentacije s strani
ponudnikov je najkasneje 5 dni po objavi.

11. Opcija ponudbe: ponudbe morajo
veljati do 31. 8. 1998.

12. Ostali podatki: dodatne informacije
v zvezi z javnim naročilom lahko ponudniki
dobijo na naslovu kot pod 10. točko.

13. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

14. Način oddaje del: dela bodo odda-
na kot celota.

Komunalno stanovanjsko podjetje
Domžale

Št. 603/98 Ob-3623
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
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1. Naročnik: Občina Gornja Radgona,
Partizanska 13, Gornja Radgona.

2. Predmet javnega naročila: izbira izva-
jalca rednih prevozov šoloobveznih otrok
v šolskem letu 1998/99 v Občini Gornja
Radgona za naslednje osnovne šole:

– OŠ Apače,
– OŠ Gornja Radgona in OŠ Dr. J.

Šlebingerja,
– OŠ Negova,
– Podružnična OŠ Spodnja Ščavnica.
3. Vrednost naročila:
– skupaj največ 14,600.000 SIT letno,
– za relacije, ki so pri OŠ Apače, za

prevoz z avtobusom v celoti največ
4,900.000 SIT letno,

– za relacije, ki so pri OŠ Gornja Radgo-
na, za prevoze z avtobusi v celoti največ
4,600.000 SIT letno,

– za relacije, ki so pri OŠ Negova za
prevoz z avtobusom v celoti največ
4,600.000 SIT letno,

– za relacije podružnične šole Spodnja
Ščavnica za prevoz s kombijem v celoti naj-
več 500.000 SIT letno.

Opomba: Vse cene so v šolskem letu
1998/99 fiksne in že vsebujejo vse davke,
ki jih je potrebno plačevati v skladu z zako-
nodajo.

4. Prevoze lahko opravljajo za dejavnost
registrirani prevozniki z dovoljenjem pristoj-
nega organa za prevoz oseb s svojimi ali
najetimi vozili, ki morajo biti opremljeni za
prevoze učencev. Svoje storitve morajo nu-
diti kvalitetno in skladno z osnovno promet-
no zakonodajo.

5. Ponudniki lahko oddajo ponudbe za
vse razpisane prevoze, ali samo za prevoze
posamezne šole.

6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ponudni-

ka ter naslov,
– dokazilo o registraciji za opravljanje de-

javnosti v katero spadajo razpisane storitve
(dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni), ter
dokazilo, da ponudnik v skladu z zakonoda-
jo lahko opravlja šolske prevoze,

– podatki o prevoznih sredstvih,
– reference,
– v celoti izpolnjeno in podpisano razpi-

sno dokumentacijo s podpisom katere potr-
juje, da soglaša z razpisnimi pogoji.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– tehnična in kadrovska usposobljenost

ponudnika,
– reference pri izvajanju prevozov učen-

cev,
– druge ugodnosti ponudnika.
Posamezna merila se vrednotijo z ena-

kim deležem.
8. Interesenti morajo oddati ponudbe v

zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – Po-
nudba za šolske prevoze” v roku 20 dni od
objave tega razpisa na naslov Občina Gor-
nja Radgona, Partizanska 13, Gornja Rad-
gona.

9. Javno odpiranje ponudb bo 14. 7.
1998 ob 8. uri v sejni sobi uprave Občine
Gornja Radgona.

10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju ponudb, mora-
jo predložiti pisno pooblastilo.

11. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa
obveščeni v roku 7 dni po odpiranju po-
nudb.

12. Naročnik si pridržuje pravico spre-
membe časa prihoda, oziroma odhoda, ter
števila učencev.

13. Razpisno dokumentacijo z navedbo
relacij prevozov in števila učencev po posa-
meznih šolah lahko ponudniki dvignejo na
Občini Gornja Radgona, soba št. 21.

14. Z izbranim ponudnikom bo sklenje-
na pogodba za opravljanje prevozov učen-
cev v omenjene šole za šolsko leto
1998/99.

Občina Gornja Radgona

Ob-3624
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

I. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6, Ljubljana, kont. ose-
ba na Ministrstvu za šolstvo in šport (Služba
za investicije, Branka Abramović-Piasevoli,
dipl. inž., Trubarjeva 3/VII, Ljubljana, tel.
061/21-28-38, faks 061/13-12-327).

II. Predmet javnega naročila: oprema za
srednje šole.

Navedba vsebine: blago – dobava
opreme za izvajanje laboratorijskih vaj
iz predmeta biologije v ekonomskih in
tehniških gimnazijah ter poklicnih in
strokovnih šolah (II. faza opremljanja
šol).

Podroben seznam opreme je sestavni
del razpisne dokumentacije.

III. Orientacijska vrednost naročila je
49,000.000 SIT.

IV. Rok začetka in dokončanja del: za-
četek dobave opreme takoj po sklenitvi po-
godbe, dokončanje po najugodnejši po-
nudbi.

V. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Pri odločitvi o izboru najugodnejšega po-

nudnika bo upoštevano razmerje med po-
nudbeno ceno in kvaliteto ter druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

VI. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 7. 1998 do
14. ure, na naslov: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6, Ljubljana (vložišče).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

VII. Naslov, prostor, datum in ura javne-
ga odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 1998
ob 9.30, na naslovu: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Urad za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljub-
ljana (sejna soba št. 95/III).

Odpiranje ponudb vodi predsednica stro-
kovne komisije Berta Korošak, prof.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.

VIII. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu razpisa, je 15 dni.

IX. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo

Razpisna dokumentacija se lahko dvig-
ne v tajništvu Ministrstva za šolstvo in šport,
Služba za investicije, Trubarjeva 3/VII.

Razpisna dokumentacija je na voljo do
29. 6. 1998 do 15. ure.

X. Dodatne informacije o razpisani opre-
mi se dobijo po tel. 061/13-12-249 ali
13-12-269 ali pisno na faks 13-12-327, v
času od 30. 6. 1998 do 3. 7. 1998.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-3625
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, Ma-
ribor, kont. oseba mag. Miran Žitnik, dipl.
ek., Ul. talcev 9, Maribor, tel.
062/2286-263, faks 062/2286-585, so-
ba št. 424.

2. Predmet javnega naročila: storitev.
Navedba vsebine: tiskanje obrazcev.
3. Orientacijska vrednost naročila:

9,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 24 mesecev, začetek:
1. 8. 1998 in zaključek: 31. 7. 2000.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: cena in reference ponudnika.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca, Maribor, prevzemnik: Pravna
služba, Ul. talcev 9, 2000 Maribor, soba št.
414, tel. 062/2286-260.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 2. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca, Maribor, odpiranje vodi Zden-
ka Čretnik, jur., Ul. talcev 9, Maribor, tel.
062/2286-260, sejna soba št. 426/III.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca, Maribor, kont. oseba Čretnik Zden-
ka, pravnica, Ul. talcev 9, Maribor, tel.
062/2286-260, faks 062/2286-585, soba
št. 414.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 6. 1998 za 6.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-31999.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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Ponudba mora veljati do podpisa po-
godbe.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 8. 1998.

Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca, Maribor

Št. 1093/98 Ob-3626
Na podlagi zakona o javnem naročilu (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavlja Javno podjetje
Komunala Radeče, d.o.o., po pooblastilu
Občine Radeče

javni razpis
za dobavo posod za ločeno zbiranje

odpadkov v Občini Radeče
Investitor: Občina Radeče, za katero vo-

di investicijo Javno podjetje Komunala Ra-
deče, d.o.o., Titova 107, Radeče.

Predmet javnega razpisa:
a) dobava plastičnih posod rjave barve

za zbiranje bioloških odpadkov, in sicer:
– volumna 120 l – 800 kom,
– volumna 1100 l – 50 kom,
b) dobava plastičnih posod zelene barve

z rdečim pokrovom za zbiranje odpadnega
papirja volumna 1100 l – 35 kom,

c) dobava kovinskih posod zelene barve
z zelenim pokrovom za zbiranje stekla vo-
lumna 1000 l – 25 l.

Dobava opreme po tem razpisu je takoj
po podpisu pogodbe.

Eventualna dodatna pojasnila o razpisni
opremi dobite na sedežu JP Komunala Ra-
deče, Titova 107, pri Knavs Ivanu pet dni
od objave v Uradnem listu RS, od 8. do
10. ure.

Ponudba mora vsebovati:
– ime ponudnika z matično številko,
– registracijo ponudnika z odločbo,
– izjavo ponudnika za zavarovanje po-

godbene obveznosti z zapadlostjo 15 dni
po izteku pogodbenega roka za dobro iz-
vedbo del z akceptnim nalogom v višini 20%
vrednosti del,

– vzorec pogodbe s ponudbenim pred-
računom.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika:

– izpolnjevanje pogojev navedenih v raz-
pisu,

– celovitost ponudbe,
– reference,
– cena v SIT z TPD,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji (min. 60 dni),
– najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši,
– naročnik lahko zmanjša obseg razpi-

sanih del.
Rok za prijavo: pri razpisu bodo upošte-

vane pisne ponudbe, ki bodo prispele na
naslov JP Komunala Radeče, Titova 107,
1433 Radeče, v roku 10 dni od objave v
Uradnem listu RS.

Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici s
spremnim dopisom. Prav tako mora biti na
ovitku naslov uporabnika, označba: Ne od-
piraj – ponudba.

Odpiranje ponudb
Odpiranje pravočasno prispelih ponudb

bo izvedla komisija naročnika v roku 5 dni
po poteku javnega razpisa ob uri, ki bo
določena naknadno. Pri odpiranju ponudb
so lahko prisotni pooblaščeni predstavniki

ponudnikov, ki morajo predložiti pisno
pooblastilo.

Ponudniki bodo o izidu izbire obveščeni
v roku 8 dni po dnevu odpiranja ponudb.
Javno podjetje Komunala Radeče, p.o.

Ob-3627
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3,
Gornji Grad.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija Osnovne
šole z vrtcem Bočna – I. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del 30. 7. 1998, končanje del 30. 9.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene do 20. 7. 1998 do 12. ure, na
naslov: Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3,
Gornji Grad.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 20. 7. 1998
ob 13. uri, v sejni sobi Občine Gornji Grad,
Attemsov trg 3.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 10 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Projektivni biro Velenje, Pre-
šernova 8, Velenje, tel. 063/853-367,
063/862-283, telefaks 063/856-459,
kont. oseba Janez Božič.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od ponedeljka 22. 6. 1998 do petka 3. 7.
1998 dopoldan od 8. do 10. ure ob predlo-
žitvi dokazila o plačilu 20.000 SIT na ŽR
52800-601-21207 Projektivni biro Velenje,
Prešernova 8, s pripisom razpisna doku-
mentacija za Osnovno šolo Bočna.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: konca julija
1998.

10. Predvideni datum objave dodelitve
naročila: julij 1998.

Občina Gornji Grad

Ob-3633
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Podvelka-Ribnica, kont. oseba
Tkalec Dušan, Podvelka 20, Podvelka,
tel.0602/66-215, faks 0602/66-216.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: prekritje strehe na
Osnovni šoli Ribnica na Pohorju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 20 dni, začetek 29. 7.
1998 in zaključek 17. 8. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 7. 1998 do
14. ure, na naslov: Občina Podvelka-Ribni-
ca, prevzemnik tajništvo, Podvelka 20,
2363 Podvelka, tel. 0602/66-215, faks
0602/66-216.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Občina Podvel-
ka-Ribnica, odpiranje vodi Uljana Brunšek,
Podvelka 20, Podvelka, tel. 0602/66-215,
faks 0602/66-216, sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Podvelka-Ribnica,
kont. oseba Tkalec Dušan, Podvelka 20,
Podvelka, tel. 0602/66-215, faks
0602/66-216.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 7. 1998 za 4.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51860-630-25708, sklic 789646.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Podvelka-Ribnica, kont. oseba
Tkalec Dušan, Podvelka 20, Podvelka, tel.
0602/66-215, faks 0602/66-216.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 10. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 7. 1998.
Občina Podvelka-Ribnica

Št. 32/98 Ob-3634
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Urad za negospodarske javne službe,
kont. oseba mag. Peter Kovač, Titov trg 1,
Velenje, tel. 063/855-491, faks
063/852-200, soba št. 70, V. nadstropje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektne

dokumentacije za objekt Varstveno de-
lovni center, prizidava k Centru za vzgo-
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jo, izobraževanje in usposabljanje, Ki-
dričeva 19, Velenje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,100.000 SIT.

4. Dobavni rok: 4 mesece oziroma naj-
pozneje do konca leta 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Velenje,
Urad za negospodarske javne službe, prev-
zemnica Cvetka Ažman, Titov trg 1, 3320
Velenje, tel. 063/854-463, faks
063/852-200, soba št. 59, IV. nadstropje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Mestna občina Vele-
nje, Urad za negospodarske javne službe,
odpiranje vodi Andreja Katič, Titov trg 1,
Velenje, tel. 063/855-491, faks
063/852-200, sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Urad za negospodarske jav-
ne službe, kont. oseba Cvetka Ažman, Titov
trg 1, Velenje, tel.063/854-463, faks
063/852-200, soba št. 59, IV. nadstropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 7. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: virmansko (predložiti potr-
jen izvod), na račun številka:
52800-620-37-1400118-3892/50 s pripi-
som razpisna dokumentacija za izdelavo
projektov VDC.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Arhena, Projektivno podjetje, kont. ose-
ba Kac Marjan, dipl. inž. arhit., Efenkova
61, Velenje, tel. 063/855-181.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7. 8. 1998.
Mestna občina Velenje

Urad za negospodarske javne
službe

Ob-3636
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.,
kont. oseba Lado Slokar, Erjavčeva 20, No-
va Gorica, tel. 065/22-811, faks
065/25-939, soba št. 69.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava osebnih vozil:

a) 1 kos osebni 4WD, ca. 1,800.000
SIT,

b) 1 kos terenec pogon na vse štiri
kolesa ca. 1,800.000 SIT,

c) 1 kos kombi za prevoz oseb z dvo-
kolesnim ali štirikolesnim pogonom, ca.
5,500.000 SIT.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT – celokupna.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: do 50 dni glede na vrsto
vozila, začetek 16. 7. 1998 in/ali zaključek
6. 9. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Soške elektrarne Nova
Gorica, d.o.o., prevzemnik tajništvo podjet-
ja, Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, tel.
065/22-811, faks 065/25-939.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 6. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Soške elektrarne No-
va Gorica, d.o.o., odpiranje vodi Repič Dra-
go, Erjavčeva 20, Nova Gorica, tel.
065/22-811, faks 065/25-939.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Soške elektrarne Nova Go-
rica, d.o.o., kont. oseba Lado Slokar, Er-
javčeva 20, Nova Gorica, tel. 065/22-811,
faks 065/25-939, soba št. 69.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virmanski nalog, na račun
številka: 52000-601-24191.

9. Postopek izbire izvajalca: ponovni jav-
ni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 6. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 16. 7. 1998.
SENG, d.o.o., Nova Gorica

Št. 134/98 Ob-3637
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Krajevna skupnost Žužemberk, kont.
oseba Jože Ban, Grajski trg 33, Žužem-
berk, tel. 068/87-018, faks 068/87-018.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbena dela pri
statični sanaciji zahodne stene gradu
Žužemberk.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca in 13 dni, zače-
tek 17. 8. 1998 in zaključek 30. 10. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Krajevna skupnost Žu-
žemberk, prevzemnik Jože Ban, Grajski trg
33, 8360 Žužemberk, tel. 068/87-018,
faks 068/87-018.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 13. 7.
1998, ob 13. uri, na naslovu: Krajevna
skupnost Žužemberk, odpiranje vodi pred-
sednik strokovne komisije, Grajski trg 33,
Žužemberk, tel. 068/87-018, faks
068/87-018.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Krajevna skupnost Žužem-
ber, kont. oseba Jože Ban, Grajski trg 33,
Žužemberk, tel. 068/87-018, faks
068/87-018.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: položnica, na račun števil-
ka: 52100-645-50230.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 30. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 7. 1998.
Krajevna skupnost Žužemberk

Št. 2-5/12161/1-98 Ob-3638
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., PE Celje, kont.
oseba Tanja Rojnik, inž. gradb., Lava 1,
Celje, tel. 063/421-275, faks
063/421-309, soba št. 223.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preureditev prosto-
rov na Lavi 1, Celje.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: objava v pe-
tek 19. 6. 1998, vrednost naročila
25,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek avgusta 1998 in zaključek septembra
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
PE Celje, prevzemnik Telekom Slovenije,
d.d., PE Celje, Lava 1, 3102 Celje, tel.
063/421-301, faks 063/421-309, soba
št. 209.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 13. 7.
1998, ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije, d.d., PE Celje, odpiranje vodi Jožica
Guzej, dipl. ek., Lava 1, Celje, tel.
063/421-240, faks 063/421-249, soba
št. 221.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Celje, kont. oseba Hermina Palčnik, Lava
1, Celje, tel. 063/421-301, faks
063/421-309, soba št. 209.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 6. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, d.d., PE Celje, (vsak
delovnik od 8. do 9. ure, velja za dneve od
22. 6. do 2. 7. 1998), kont. oseba Tanja
Rojnik, inž. gradb., Lava 1, Celje, tel.
063/421-275, faks 063/421-309, soba
št. 223.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7. 8. 1998.
Telekom Slovenije, d.d., PE Celje

Št. 3-0/12160/1-98 Ob-3639
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., PE Celje, kont.
oseba Peter Jerin, dipl. inž. el., Lava 1,
Celje, tel. 063/421-400, 0609/648-868,
faks 063/421-409, soba št. 127.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: rekonstrukcija in do-

graditev strojnih instalacij v objektu La-
va 1, Celje.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: objava v pe-
tek, 19. 6. 1998, vrednost naročila
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek avgu-
sta 1998 in zaključek septembra 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
PE Celje, prevzemnik Telekom Slovenije,
d.d., PE Celje, Lava 1, 3102 Celje, tel.
063/421-301, faks 063/421-309, soba
št. 209.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 14. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., PE Celje, odpiranje vodi Jožica Guzej,
dipl. ek., Lava 1, Celje, tel. 063/421-240,
faks 063/421-249, soba št. 221.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Celje, kont. oseba Hermina Palčnik, Lava
1, Celje, tel. 063/421-301, faks
063/421-309, soba št. 209.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 6. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu Telekom Slovenije, d.d., PE Celje, kont.
oseba Peter Jerin, dipl. inž. el., Lava 1,
Celje, faks 063/421-409, e-mail: peter.je-
rin@ce.telekom.si, soba št. 127, če ne: na
pisno zahtevo do 24. 6. 1998.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.
Telekom Slovenije, d.d., PE Celje

Št. 009773 Ob-3640
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Pe-
ter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nadstr.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: vzdrževanje klima

naprav.
3. Orientacijska vrednost naročila:

9,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 9. 1998 in zaključek 31. 8. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 7. 1998 do
12.  ure,  na  naslov:  Pošta  Slovenije,
d.o.o., prevzemnik Peter Hometer, Slom-

škov trg 10, 2000 Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nadstr.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 7. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., odpiranje vodi Komisija za izbor,
Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, sejna
soba, III. nadstr.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstr.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman splošna položnica,
na račun številka: 51800-601-180.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 15. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7. 8. 1998.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Maribor

Ob-3641
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Hrastnik, Direkcija za prostor,
okolje in javne komunalne službe, kont. ose-
ba Sihur Tomaž, Pot Vitka Parliča 5, Hrast-
nik, tel. 0601/43-600, faks 0601/44-041,
soba št. 33.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja vodovoda
Turje – odcep Črdenc.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 9. 1998 in zaključek 31. 10. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Hrastnik, Direk-
cija za prostor, okolje in javne komunalne
službe, prevzemnik vložišče, Pot Vitka Pa-
vliča 5, 1430 Hrastnik, tel. 0601/43-600,
faks 0601/44-041, soba št. 9.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 20. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: sejna soba Občine
Hrastnik, naročnik Občina Hrastnik, Direk-
cija za prostor, okolje in javne komunalne
službe, odpiranje vodi Sihur Tomaž, Pot Vit-
ka Pavliča 5, Hrastnik, tel. 0601/43-600,
faks 0601/44-041.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo:Direkcija za prostor, okolje
in javne komunalne službe, kont. oseba Si-
hur Tomaž, Sajovic Marija, Pot Vitka Pavliča
5, Hrastnik, tel. 0601/43-600, faks
0601/44-041, soba št. 31.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 7. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: na ŽR Občine Hrastnik z
navedbo predmeta naročila na račun števil-
ka: 52710-630-10061.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do:15. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.
Občina Hrastnik

Direkcija za prostor, okolje
in javne komunalne službe

Ob-3642
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunala Kočevje, d.o.o., kont. oseba
Bernarda Poje, dipl. jur., Tesarske 10, Ko-
čevje, tel. 061/851-260, faks
061/851-697.

2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela.

Navedba vsebine: ponovni javni razpis
za dograditev in posodobitev centralne
čistilne naprave Kočevje, v Kočevju.

Podprojekt: dehidracija blata.
Dobava in montaža dehidracijske

preše na CČN v Kočevju.
3. Orientacijska vrednost naročila:

25,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: pet mesecev, začetek julija
1998 in/ali zaključek december 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 7. 1998 do

9. ure, na naslov: Komunala Kočevje,
d.o.o., prevzemnik Urša Butala, Tesarska
10, 1330 Kočevje, tel. 061/851-260 faks
061/851-697.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Komunala Kočevje,
d.o.o., odpiranje vodi Vladimir Bizjak, Te-
sarska 10, Kočevje, tel. 061/851-260, faks
061/851-697.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunala Kočevje, d.o.o.,
kont. oseba Urša Butala, Tesarska 10, Ko-
čevje, tel. 061/851-260, faks
061/851-697.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 6. 1998, za 10.000 SIT, spremen-
jena razpisna dokumentacija.

Način plačila: položnica ali gotovina na
račun številka: 51300-601-10238 pri APP
Kočevje.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 15. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 25. 7. 1998.
Komunala Kočevje, d.o.o.

Ob-3643
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.,
Mirka Vadnova 1, Kranj, tel. 064/340-410,
faks 064/242-449.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja prizidka
kuhinje v obratu družbene prehrane
“Ham” (gradbena in obrtniška dela) na
naslovu M. Vadnova 1, Kranj.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4 Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek avgust 1998 in zaključek 31. 10. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Javno podjetje Komuna-
la Kranj, p.o., prevzemnik tajništvo, Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 064/340-410,
faks 064/242-449.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-

nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Javno podjetje Ko-
munala Kranj, p.o., odpiranje vodi Marjeta
Rozman, Mirka Vadnova 1, Kranj, tel.
064/340-410.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje Komunala
Kranj, p.o., kont. oseba Jože Eržen, Mirka
Vadnova 1, Kranj, tel. 064/340-410-28.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na blagajni naročnika Mir-
ka Vadnova 1, Kranj, ali na račun številka:
51500-601-10607 s pripisom “za razpisno
dokumnetacijo – prizidek”.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 10. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 8. 1998.
Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.

Ob-3644
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: ŠRZ Rdeča dvorana, kont. oseba Mar-
jan Klepec, Šaleška 3, Velenje, tel.
063/855-741, faks 063/854-641.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: zamenjava športne-
ga poda in izgradnja tribun v Rdeči dvo-
rani Velenje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

Naročnik se lahko odloči, da ne odda
vseh predvidenih del, da jih izvede v fazah
ali da ne sklene pogodbe za izvedbo, če
načrtovani dotok sredstev ne bo realiziran.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 60 dni, začetek 20. 7.
1998 in zaključek 20. 9. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 7. 1998 do
13. ure, na naslov: ŠRZ Rdeča dvorana,
prevzemnika Marjan Klepec, Ankica Vugri-
nec, Šaleška 3, 3320 Velenje, tel.
063/855-741, faks 063/854-641.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
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Javno odpiranje ponudb bo 9. 7. 1998
ob 13.15 na naslovu: ŠRZ Rdeča dvorana
Velenje, odpiranje vodi Marjan Klepec, Ša-
leška 3, Velenje, tel. 063/855-741, faks
063/854-641, sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: ŠRZ Rdeča dvorana, kont.
oseba Ankica Vugrinec, Šaleška 3, Velenje,
tel. 063/855-741, faks 063/854-641,
uprava.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 6. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: s položnico oziroma vir-
manom na račun številka:
52800-603-38589.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 7. 1998.
Športno rekreacijski zavod

Rdeča dvorana
Velenje

Št. 777-11/98 Ob-3656
Občina Litija, Jerebova ul. 14, Litija, na

podlagi prvega in drugega odstavka 18. čle-
na zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Litija, Jerebova ulica 14, Litija.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine naročila:
A) grafična priprava časopisa Glasila

občanov;
B) tiskanje časopisa Glasila občanov.
3. Skupna letna orientacijska vrednost

naročila je pod
A) 3,000.000 SIT,
B) 3,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka opravljanja

storitev je september 1998. Izvajalec bo
storitev po tem javnem razpisu opravljal dva
meseca v poskusnem roku, po katerem ima
naročnik možnost začasno pogodbo preki-
niti oziroma jo skleniti za štiri leta.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

A) v okviru grafične priprave:
1. reference pri izvajanju tovrstnih del,
2. rok grafične priprave,
3. ponudbena cena.

B) v okviru tiskanja:
1. ponudbena cena,
2. rok tiskanja,
3. reference pri izvajanju tovrstnih del.

Naročnik bo prednostno obravnaval po-
polne ponudbe in tiste, ki bodo ponudili
izvedbo obeh nalog pod točkama A in B
tega razpisa. Nepopolne ponudbe lahko na-
ročnik zavrne.

6. Dokumentacija, ki jo morajo predložiti
ponudniki:

1. družba oziroma ime ponudnika,

2. veljavna registracija za dejavnost,
registracija mora biti overjena, vendar over-
jenost ne sme biti starejša od 30 dni,

3. potrdilo podružnične Agencije RS
za plačilni promet, nadziranje in informira-
nje oziroma pristojnega gospodarskega so-
dišča oziroma Okrožnega sodišča - stečajni
oddelek, da družba ni v postopku stečaja
oziroma prisilne poravnave,

4. dokazilo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti,

5. reference pri izvajanju tovrstnih del
(spisek pravnih oseb, za katere že izvaja
tako storitev),

6. ponudbeno ceno s posebej izraže-
nim prometnim davkom,

7. podatki o razpoložljivih kadrih in nji-
hovi strokovni usposobljenosti,

8. podatki o boniteti poslovanja ne sta-
rejši od 30 dni (potrjen BON 1, BON 2,
oziroma BON 3),

9. opcijski rok (najmanj 90 dni po od-
piranju ponudb),

10. pisno izjavo, da je seznanjen z po-
stopkom tiskanja,

11. pisno izjavo o strinjanju z razpisni-
mi pogoji,

12. pisno izjavo, da ima ponudnik za
razpisana dela proste kapacitete,

13. izpolnjen vzorec pogodbe naroč-
nika,

14. potrjeno bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti,

15. potrjen vzorec bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 20% ponudbene vrednosti oziroma pi-
sno izjavo banke, da bo izvajalcu izročila
bančno garancijo,

16. dokazilo o strokovni usposoblje-
nosti kadrov,

17. število pogodb v izvajanju,
18. navedbo pooblaščene osebe po-

nudnika, ki daje tolmačenja v zvezi z po-
nudbo.

Vsa zahtevana dokumentacija mora biti
oštevilčena po zgoraj navedenem vrstnem
redu.

7. Ponudba mora vsebovati podatke, ali
bo ponudnik izvršil obveznosti sam ali s po-
dizvajalci, ter podatke o podizvajalcih in ob-
segu del, ki bi ga le-ti izvajali. Hkrati je po-
trebno priložiti bonitete podizvajalcev in pi-
sno obliko dogovora med podizvajalcem in
ponudnikom.

8. Naročnik si pridržuje pravico po izbiri
najugodnejšega ponudnika odstopiti od
podpisa pogodbe. V tem primeru ponudniki
nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.

9. Rok za oddajo ponudb: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 9. 7. 1998 do 9. ure. Ponudbe
morajo do navedenega roka prispeti - ne
glede na vrsto prenosa - na naslov Občina
Litija, Jerebova ul. 14, 1270 Litija v zapeča-
tenih ovojnicah z oznako “Razpis za grafič-
no pripravo Glasila občanov - Ne odpiraj“
(ponudbe za točko A) ali “Razpis za tiskanje
Glasila občanov - Ne odpiraj“ (ponudbe za
točko B). Na kuverti mora biti točen naslov
pošiljatelja. Ponudbe se lahko do navede-
nega roka tudi osebno oddajo v tajništvu
občine, soba št. 44. Ponudbe, ki pridejo po
tej uri, bodo zavrnjene.

10. Javno odpiranje ponudb bo 9. 7.
1998 ob 10. uri v sejni sobi Občine Litija,
Jerebova ul. 14, Litija.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje. Predstavniki ponudnikov, ki niso
oddali pooblastil, nimajo pravice dajati pri-
pomb na postopek odpiranja ponudb in ni-
majo pravice spodbijati pravilnost postopka
odpiranja ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne
obravnava nepopolnih ponudb.

11. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Občina Litija

Ob-3658
Občina Dobrepolje objavlja na podlagi

36. člena zakona o financiranju občin (Ur. l.
RS, št. 80/94) in določil zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

za izbiro najugodnejšega ponudnika
za izvedbo rednih prevozov otrok v šolo

in iz šole ter prevozov na nevarnih
poteh na območju JVIZ OŠ Dobrepolje

v šolskem letu 1998/99
1. Naročnik: Občina Dobrepolje, Videm

35, Videm-Dobrepolje.
2. Predmet razpisa: redni prevozi otrok

v šolo in iz šole ter prevozi na nevarnih
poteh na območju JVIZ OŠ Dobrepolje.

3. Razpisna dokumentacija in vse ostale
informacije za izdelavo ponudbe so na voljo
vsak delovni dan od 8. do 10. ure v prosto-
rih Občine Dobrepolje.

4. Rok za izvedbo: prevozi se bodo vršili
v šolskem letu 1998/99.

5. Orientacijska vrednost prevozov je
6,000.000 SIT.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so cena, plačilni pogoji in fiksnost
cen, kvaliteta vozil, reference s področja
razpisanih del, popolnost ponudbe, druge
ugodnosti. Komisija bo pri izbiri upoštevala
vsa merila, zato ni nujno, da je najnižja cena
pogoj za izbiro najugodnejšega ponudnika.

7. Rok za oddajo ponudb: zadnji rok za
oddajo ponudb, katere je potrebno dostaviti
v zapečatenih ovojih, žigosanih s štampiljko
ponudnika na Občino Dobrepolje, je 15 ko-
ledarskih dni od objave razpisa v Uradnem
listu RS do 8.30. V primeru, da datum odda-
je ponudbe pade na dela prost dan, je po-
nudbe potrebno oddati prvi delovni dan po
dela prostem dnevu. Prva stran ovoja mora
biti opremljena z naslednjim naslovom in oz-
nako: Občina Dobrepolje Videm 35, 1312
Videm-Dobrepolje, prevozi šolskih otrok na
nevarnih poteh “Ne odpiraj - ponudba”.

Odpiranje ponudb bo na dan oddaje po-
nudb ob 9. uri v prostorih Občine Dobre-
polje.

8. O izidu javnega razpisa bodo udele-
ženci - ponudniki obveščeni v 20 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

Ob-3659
Občina Dobrepolje objavlja na podlagi

36. člena zakona o financiranju občin (Ur. l.
RS, št. 80/94) in določil zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo rednih avtobusnih prevozov

otrok v šolo in iz šole na območju
OŠ Dobrepolje v šolskem letu 1998/99

1. Naročnik: Občina Dobrepolje, Videm
35, Videm-Dobrepolje.

2. Predmet razpisa: redni avtobusni pre-
vozi otrok v šolo in iz šole na območju OŠ
Dobrepolje.

3. Razpisna dokumentacija in vse ostale
informacije za izdelavo ponudbe so na voljo
vsak delovni dan od 8. do 10. ure v pros-
torih Občine Dobrepolje. Za dvig razpisne
dokumentacije je potrebno predložiti dokazi-
lo o plačilu 2.000 SIT na ŽR
50130-630-810288.

4. Rok za izvedbo: prevozi se bodo vršili
v šolskem letu 1998/99.

5. Orientacijska vrednost prevozov je
5,500.000 SIT.

6. Merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika so cena, plačilni pogoji in fik-
snost cen, kvaliteta vozil, reference s po-
dročja razpisanih del, popolnost ponudbe,
druge ugodnosti. Komisija bo pri izbiri upo-
števala vsa merila, zato ni nujno, da je naj-
nižja cena pogoj za izbiro najugodnejšega
ponudnika.

7. Rok za oddajo ponudb: zadnji rok za
oddajo ponudb, katere je potrebno dostaviti
v zapečatenih ovojih, žigosanih s štampiljko
ponudnika na Občino Dobrepolje, je
15. koledarskih dni od objave razpisa v Urad-
nem listu RS do 8.30. V primeru, da datum
oddaje ponudbe pade na dela prost dan, je
ponudbe treba oddati prvi delovni dan po
dela prostem dnevu. Prva stran ovoja mora
biti opremljena z naslednjim naslovom in oz-
nako: Občina Dobrepolje Videm 35, 1312
Videm-Dobrepolje, avtobusni prevozi šolskih
otrok “Ne odpiraj - Ponudba”.

Odpiranje ponudb bo na dan oddaje po-
nudb ob 9. uri v prostorih Občine Dobrepolje.

8. O izidu javnega razpisa bodo udele-
ženci - ponudniki obveščeni v 20 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Dobrepolje

Ob-3661
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97), 56. člena zakona o os-
novni šoli (Ur. l. RS, št. 12/96) in odredbe
o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97) Obči-
na Slovenska Bistrica objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za opravljanje

prevozov predšolskih in šolskih otrok
v vrtce in osnovne šole

Občine Slovenska Bistrica
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvor-
ska 10, Slovenska Bistrica, tel.
062/811-241, faks 062/811-141.

2. Predmet javnega naročila: prevozi
predšolskih in šolskih otrok za šolsko leto
1998/99 v vrtce in osnovne šole Občine
Slovenska Bistrica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
65,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja storitev:
1. 9. 1998 do 24. 6. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: so navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
9. ure na naslov: Občina Slovenska Bistri-
ca, Oddelek za družbene dejavnosti, Ko-
lodvorska 10, Slovenska Bistrica.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj”,
z navedbo predmeta naročila “Prevozi pred-
šolskih in šolskih otrok”, naslovom Občina
Slovenska Bistrica, Oddelek za družbene
dejavnosti, Kolodvorska 10, 2310 Sloven-
ska Bistrica; na hrbtni strani pa mora biti
označen naslov pošiljatelja.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo v torek, dne
21. 7. 1998 ob 10. uri, na naslovu Občina
Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, prva
stavba, II. nadstropje.

Odpiranje bo vodila Iva Soršak.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-

veščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-

sa najkasneje do vključno 10. 8. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko

zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: vložišče Občine Slovenska
Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistri-
ca, prva stavba, 2. nadstropje, vsak dan od
7.30 do 12. ure do 10. 7. 1998.

Ob dvigu je potrebno predložiti dokazilo
o plačilu stroškov razpisne dokumentacije v
višini 5.000 SIT na ŽR Občine Slovenska
Bistrica, št. 51810-630-25589, sklic na
številko 65.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
10, kontaktni osebi Tamara Osterman, Iva
Soršak, tel. 062/811-241.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Predviden datum objave dodelitve naro-
čila je 21. 8. 1998.

Občina Slovenska Bistrica

Št. 239/98 Ob-3662
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) Občina Beltinci, občinska
uprava, Mladinska ul. 2, Beltinci, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

za izgradnjo športno-rekreacijske cone
v Dokležovju

1. Naročnik: Občina Beltinci.
2. Predmet  javnega  naročila:  izgrad-

nja športno-rekreacijske cone v Dokle-
žovju.

3. Orientacijska vrednost naročila znaša
ca. 7,000.000 SIT.

4. Predvideni rok začetka del je v mese-
cu juliju 1998 in dokončanje del predvido-
ma do 15. avgusta 1998.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– fiksnost cen,

– rok izvedbe,
– garancijski rok, garancija kakovosti iz-

vedbe in garancija za tehnološko brezhib-
nost,

– tehnična usposobljenost ponudnika in
strokovnost z referencami,

– boniteta ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v

20 dneh po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS, do 12. ure, na naslov: Občina Bel-
tinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci. Po-
nudba mora biti v skladu z razpisno doku-
mentacijo in zakonsko predpisanim postop-
kom.

7. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako ponudnika, z navedbo
predmeta razpisa in oznako “Ne odpiraj –
 ponudba – Rekreacijska cona”.

8. Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po izteku roka za oddajo ponudb ob 14. uri v
prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2,
Beltinci, v pisarni občinske uprave. Ponudni-
ki bodo obveščeni o izidu v zakonitem roku.

9. Ponudniki lahko dvignejo dokumenta-
cijo razpisanih del vsak delovni dan med 9.
in 12. uro na Občini Beltinci, Mladinska ul.
2, Beltinci, po predhodni najavi. Potrebne
informacije in razlage za izdelavo ponudbe
posreduje Janez Senica, dipl. ek. (tel.
069/421-264).

10. Investitor si pridržuje pravico, spre-
meniti obseg del, kot je razpisan, glede na
pridobitev sredstev (republiška sredstva,
sredstva lokalnih skupnosti). Izvajalec v tem
primeru ni upravičen do odškodninskega
zahtevka.

Občina Beltinci
Občinska uprava

Št. 8-273/98 Ob-3663
Cankarjev dom, kulturni in kongresni

center, Prešernova 10, Ljubljana, na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za nabavo lučne opreme (reflektorjev)

1. Naročnik del je Cankarjev dom, kul-
turni in kongresni center, Prešernova 10,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa je nabava reflektor-
jev po specifikaciji, opreme in pulta.

3. Zahteve za vsebino ponudbe so nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

4. Okvirni čas dobave je september
1998.

Okvirna vrednost naročila je 10,000.000
SIT.

5. Merila za izbor najboljšega ponudnika
so navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ponudniki morajo predložiti svojo po-
nudbo na naslov naročnika v zapečateni ku-
verti z oznako “Ne odpiraj - ponudba za
nabavo lučne opreme” do 13. 7. 1998 do
12. ure.

7. Javno odpiranje ponudb bo 13. 7.
1998 ob 15. uri na sedežu naročnika v sej-
ni sobi v prvem nadstropju.

9. Ponudniki lahko razpisno dokumenta-
cijo prevzamejo na sedežu naročnika pri
Vinku Severju od 22. 6. do 3. 7. 1998 vsak
delovni dan od 8. do 12. ure (tel.
061/176-71-79).
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Št. 8-273/98 Ob-3664
Cankarjev dom, kulturni in kongresni

center, Prešernova 10, Ljubljana, na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za nabavo tonske opreme

(sistem brezžičnih mikrofonov)
1. Naročnik del je Cankarjev dom, kul-

turni in kongresni center, Prešernova 10,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa je nabava mobilnega
sistema brezžičnih mikrofonov po specifika-
ciji.

3. Zahteve za vsebino ponudbe so nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

4. Okvirni čas dobave je september
1998.

Okvirna vrednost naročila je 7,000.000
SIT.

5. Merila za izbor najboljšega ponudnika
so navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ponudniki morajo predložiti svojo po-
nudbo na naslov naročnika v zapečateni ku-
verti z oznako “Ne odpiraj - ponudba za
brezžične mikrofone” do 13. 7. 1998 do
12. ure.

7. Javno odpiranje ponudb bo 13. 7.
1998 ob 16. uri na sedežu naročnika v sej-
ni sobi v prvem nadstropju.

9. Ponudniki lahko razpisno dokumenta-
cijo prevzamejo na sedežu naročnika pri
Vinku Severju od 22. 6. do 3. 7. 1998 vsak
delovni dan od 8. do 12. ure (tel.
061/176-71-79).

Cankarjev dom Ljubljana

Št. 2653-31/98 Ob-3666
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Uradni
list RS, št. 24/97) Ministrstvo za promet in
zveze objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime, naziv in sedež naročnika: Mini-
strstvo za promet in zveze, Ljubljana, Lan-
gusova 4.

2. Predmet javnega naročila: izbira izva-
jalca administrativno tehničnih opravil.

Navedba vsebine:
Predmet razpisa je izbira izvajalca za

opravljanje organizacijskih in strokovno
tehničnih opravil za komisijo, za preiz-
kus strokovne usposobljenosti kot ene-
ga od pogojev za pridobitev licence za
prevoze v cestnem prometu.

Organizacijska in strokovno tehnična
opravila obsegajo:

– izdelavo informativnih materialov in ob-
vezno pošiljanje gradiva za opravljanje preiz-
kusa strokovne usposobljenosti znanja za
kandidate, ki nameravajo opravljati preizkus;

– izdelavo potrebnih obrazcev za izved-
bo preizkusov (prijave, zapisniki, potrdila,
obvestila ipd.);

– informativno svetovalno dejavnost v
zvezi z aktivnostmi, ki jih morajo opraviti
kandidati za preizkus;

– izdelavo terminskega plana preizku-
sov;

– zbiranje prijav kandidatov;
– razporejanje k preizkusu;

– priprave in organizacija preizkusov in
obveščanje članov komisije o terminih preiz-
kusov;

– izdaja potrdil o uspešno opravljenih
preizkusih;

– vodenje dokumentacije in evidence v
zvezi s preizkusi;

– obračun stroškov v zvezi z opravlja-
njem preizkusov.

3. Orientacijska vrednost naročila
Javno naročilo ne temelji na porabi sred-

stev iz proračuna. Projekt bo financiran iz
sredstev, ki jih vplačajo kandidati kot pri-
stojbino za opravljanje preizkusa strokovne
usposabljenosti.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. september 1998 in zaključek
15. september 2000.

5. Merila za izbiro najugodnejšega izva-
jalca:

– reference ponudnika pri izvajanju opra-
vil z organizacijskega, informativno sveto-
valnega in računovodskega vidika;

– celovitost ponudbe;
– fiksnost cene (kalkulacija cene naj te-

melji na stroških na enega kandidata);
– druge morebitne ugodnosti.
6. Naročnik bo upošteval ponudbe, ki bo-

do prispele do 30. 6. 1998 do 12. ure, na
naslov: Ministrstvo za promet in zveze, prev-
zemnik vložišče, Ljubljana, Langusova 4.

Ponudba z vso zahtevano dokumentaci-
jo mora prispeti v zaprti ovojnici z oznako
“Ne odpiraj – javni razpis za organizacijo in
strokovna tehnična opravila“.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: Ministrstvo za promet in
zveze, Ljubljana, Langusova 4, sejna soba,
VI nadstropje 1. 7. 1998 ob 9. uri.

8. Rok obvestila o izidu javnega razpisa:
15. julij 1998.

9. Podatki o razpisu: Matjaž Mihelčič in
Marjan Krasnič, tel. 178-00-00, vsak de-
lovni dan od 10. do 12. ure.

10. Ponudba mora veljati do 30. 9.
1998.

Ministrstvo za promet in zveze
Oddelek za cestni promet

Ob-3682
Občina Pivka na podlagi zakona o gradi-

tvi objektov (Ur. l. RS, št. 34/84 in 29/86
ter Ur. l. RS, št. 59/96) v skladu z 18. čle-
nom zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) ter na podlagi odredbe o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumenta-
cije (Ur. l. RS, št. 33/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca del za gradbena dela

1. Investitor: Občina Pivka.
2. Predmet razpisa: vodovod Volče–

Čepno, odsek črpališča Valilnica–Vodo-
hram, dolžina 1600 m.

3. Orientacijska vrednost: 18,000.000
SIT.

4. Predvideni začetek del: julij 1998, do-
končanje v letu 1998.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– kompletnost ponudbe,
– ponudbena cena,
– reference,
– strokovna usposobljenost ponudnika,
– garancijski roki,

– morebitne ugodnosti, ki jih nudi po-
nudnik.

Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe,
ki ima najnižjo ceno, temveč prosto presojo
o izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu
z merili iz prejšnjega odstavka.

6. V poštev pridejo le ponudbe, ki bodo
obsegale kompletno izgradnjo.

7. Plačilni pogoji: po mesečnih situaci-
jah.

8. Ponudba mora vsebovati:
– potrdilo o registraciji,
– cena izdelave,
– fiksnost cene,
– reference,
– plačilni pogoji,
– rok izdelave,
– BON 1, 2.
9. Investitor si zadržuje pravico, da skle-

ne pogodbo v okviru razpoložljivih sredstev.
10. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-

kumentacijo v tajništvu Občine Pivka, Ko-
lodvorska 5.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
od 22. 6. 1998 do 30. 6. 1998 od 7. do
10. ure.

11. Rok za oddajo ponudbe je 10. 7.
1998 do 10. ure.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za vodovod
Volče–Čepno, odsek črpališče Valilnica–
Vodohram”.

Javno odpiranje ponudb bo 13. 7. 1998
ob 10. uri v prostorih Občine Pivka.

12. Predstavnik ponudnika mora komi-
siji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.

13. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 5 dni po odpiranju ponudb.

14. Kontaktna oseba je Ivan Čeligoj, tel.
067/571-609.

Občina Pivka

Št. 78/98-2 Ob-3683
Zavod za duševno in živčno bolne Hra-

stovec–Trate, Hrastovec 22, Lenart v Slo-
venskih Goricah objavlja na podlagi zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
rekonstrukcijo in prizidek oddelka

Fontana v zavodu Hrastovec
1. Investitor: Zavod za duševno in živčno

bolne Hrastovec–Trate.
2. Predmet javnega naročila: prizidek in

rekonstrukcija oddelka Fontana v zavodu
Hrastovec po projektu PGD, PZI – Gramar,
d.o.o., št. 4/98.

3. Orientacijska vrednost del:
40,000.000 SIT.

4. Predviden pričetek del: 5. 8. 1998,
dokončanje del 31. 10. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so: ponudbena cena, način plačila in
fiksnost cen, reference pri izvajanju tovrst-
nih del, strokovna usposobljenost ponudni-
ka in priložena dokazila o izpolnjevanju po-
gojev za opravljanje tovrstne dejavnosti, po-
polnost ponudbe, garancijska doba, rok iz-
vedbe, druge ugodnosti.

Opomba: ni nujno, da je najcenejša po-
nudba tudi najugodnejša.

6. Razpisno pogoji: vsi, ki želijo sodelo-
vati na razpisu morajo v razpisnem postop-
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ku predložiti pisno ponudbo. Ponudba mo-
ra vsebovati:

– podjetje oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo o de-

javnosti,
– ceno za izvedbo del z vključenim pro-

metnim davkom,
– reference o že opravljenih delih,
– dokazilo, da podjetje ni v stečajnem

postopku,
– potrdilo DURS-a o poravnanih obvez-

nostih,
– akceptni nalog v višini 10% ponudbe-

ne vrednosti za resnost ponudbe,
– bančno garancijo v višini 10% pogod-

bene vrednosti za zavarovanje poteka del v
pogodbenih rokih in kvalitete del,

– ostale ugodnosti in osnutek pogodbe.
7. Rok za oddajo ponudbe je 20. 7.

1998 do 12. ure na naslov Zavod za dušev-
no in živčno bolne Hrastovec–Trate, Hra-
stovec 22, 2230 Lenart v Slovenskih Gori-
cah.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj – ponudba za rekonstruk-
cijo in prizidek oddelka Fontana v Hrastov-
cu”.

Na kuverti mora biti zapisana št. Uradne-
ga lista RS, v katerem je bil objavljen javni
razpis.

8. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo vsak delovni dan od 8. do
10. ure na upravi zavoda pri Borisu Detela,
za 5.000 SIT.

Način plačila: na blagajni naročnika, so-
ba št. 25, oziroma z virmanom na žiro račun
številka 51850-603-31684 – sklic na št.
00 6/98.

9. Javno odpiranje ponudb bo 20. 7.
1998 ob 13. uri na sedežu zavoda.

10. Predstavniki ponudnikov morajo ko-
misiji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

12. Naročnik si pridržuje pravico sood-
ločanja pri izbiri podizvajalcev.

13. Variantnih predlogov ponudbe ne
bomo upoštevali.

Zavod za duševno in živčno bolne
Hrastovec–Trate

Ob-3684
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro Maribor, javno podjetje za distri-
bucijo električne energije, d.d., Vetrinjska
ul. 2, Maribor.

2. Predmet javnega razpisa: nabava
merilnih naprav in instrumentov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Predvideni rok dobave je: sukcesivno
do 31. 12. 1998 po sklenitvi pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb, bodo razvid-
na iz razpisne dokumentacije. Opcija po-
nudbe mora veljati do sklenitve pogodbe,
predvidoma 2 meseca.

6. Rok za oddajo ponudbe je 20 dni.
Pri ocenjevanju bodo upoštevane vse po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje
22. 7. 1998, do 12. ure na naslov: Elektro
Maribor, javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, Ma-
ribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Javni razpis – ponudba
– Ne odpiraj” – “Nabava merilnih naprav in
instrumentov” in navedena številka objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS. Ta raz-
pis v nobenem primeru ne zavezuje naroč-
nika, da bi sprejel katerokoli ponudbo, če je
ta najcenejša ali najugodnejša. Naročilo se
lahko odda tudi po delih.

7. Javno odpiranje ponudb bo 22. 7.
1998 ob 13. uri v prostorih Elektro Mari-
bor, Vetrinjska ul. 2, Maribor. Odpiranje vo-
di Bogoslav Gojčič, inž.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v roku 7 dni od datuma spre-
jetja sklepa o izbiri najugodnejšega ponud-
nika.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na sedežu podjetja Elektro Ma-
ribor, Vetrinjska ul. 2, v vložišču, naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 7. 1998 vsak dan med 8. in 10. uro
za 5.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun št.
51800-601-22802 s pripisom “za razpis”.
Stroški se lahko plačajo tudi na blagajni pod-
jetja pred dvigom dokumentacije.

Kontaktna oseba je Bogoslav Gojčič, inž.

Ob-3685
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro Maribor, javno podjetje za distri-
bucijo električne energije, d.d., Vetrinjska
ul. 2, Maribor.

2. Predmet javnega razpisa:
a) izvedba toplotne postaje z inter-

nim vročevodnim priključkom v Maribo-
ru,

b) rekonstrukcija ravne strehe RTP
Sladki vrh,

c) asfaltni plato pred garažami in
skladišči v Ptuju.

3. Orientacijska vrednost naročila je: ca.
34,000.000 SIT.

4. Predvideni rok izvedbe je: sukcesiv-
no do 31. 12. 1998 po sklenitvi pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb, bodo razvid-
na iz razpisne dokumentacije. Opcija po-
nudbe mora veljati do sklenitve pogodbe,
predvidoma 2 meseca.

6. Rok za oddajo ponudbe je 20 dni.
Pri ocenjevanju bodo upoštevane vse po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje
23. 7. 1998, do 12. ure na naslov: Elektro
Maribor, javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, Ma-
ribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Javni razpis – ponudba

– Ne odpiraj” – “Izvedba – rekonstrukcija –
asfalt” in navedena številka objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS. Ta razpis v no-
benem primeru ne zavezuje naročnika, da
bi sprejel katerokoli ponudbo, če je ta naj-
cenejša ali najugodnejša.

7. Javno odpiranje ponudb bo 23. 7.
1998 ob 13. uri v prostorih Elektro Mari-
bor, Vetrinjska ul. 2, Maribor. Odpiranje vo-
di Matjaž Lepenik.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v roku 7 dni od datuma spre-
jetja sklepa o izbiri najugodnejšega ponud-
nika. Naročilo se lahko odda tudi po delih.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na sedežu podjetja Elektro Ma-
ribor, Vetrinjska ul. 2, v vložišču, naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 7. 1998 vsak dan med 8. in 10. uro
za 5.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun št.
51800-601-22802 s pripisom “za razpis”.
Stroški se lahko plačajo tudi na blagajni pod-
jetja pred dvigom dokumentacije.

Kontaktna oseba je Matjaž Lepenik.

Ob-3686
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro Maribor, javno podjetje za distri-
bucijo električne energije, d.d., Vetrinjska
ul. 2, Maribor.

2. Predmet javnega naročila: nabava te-
lekomunikacijske opreme.

3. Orientacijska vrednost naročila:
54,000.000 SIT.

4. Predvideni rok dobave je: sukcesivno
do 31. 12. 1998 po sklenitvi pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb, bodo razvid-
na iz razpisne dokumentacije. Opcija po-
nudbe mora veljati do sklenitve pogodbe,
predvidoma 2 meseca.

6. Rok za oddajo ponudbe je 20 dni.
Pri ocenjevanju bodo upoštevane vse po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje
24. 7. 1998, do 12. ure na naslov: Elektro
Maribor, javno podjetje za distribucijo elek-
trične  energije,  d.d.,  Vetrinjska  ul.  2,
Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Javni razpis – po-
nudba – Ne odpiraj” – “Nabava telekomu-
nikacijske opreme” in navedena številka
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Ta razpis v nobenem primeru ne zavezuje
naročnika,  da  bi  sprejel  katerokoli  po-
nudbo,  če  je  ta  najcenejša  ali  naj-
ugodnejša.

7. Javno odpiranje ponudb bo 24. 7.
1998 ob 13. uri v prostorih Elektro Mari-
bor, Vetrinjska ul. 2, Maribor. Odpiranje vo-
di Ervin Mahorič.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v roku 7 dni od datuma
sprejetja sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika. Naročilo se lahko odda tudi po
delih.
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9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na sedežu podjetja Elektro Ma-
ribor, Vetrinjska ul. 2, v vložišču, naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 7. 1998 vsak dan med 8. in 10. uro
za 5.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun št.
51800-601-22802 s pripisom “za razpis”.
Stroški se lahko plačajo tudi na blagajni pod-
jetja pred dvigom dokumentacije.

Kontaktna oseba je Ervin Mahorič.
Elektro Maribor, d.d.,

Maribor

Ob-3687
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime in sedež naročnika: Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet,
kont. oseba Zdenka Hanžič, Ljubljana, Tr-
žaška 16, tel. 061/125-67-00, faks
061/125-62-68.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava treh oseb-

nih avtomobilov za potrebe treh podruž-
nic.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,500.000 SIT.

4. Dobavni rok: september 1998.
5. Za izbiro najugodnejše ponudbe bo-

do upoštevana merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 7. 1998 do
14. ure v vložišče na naslovu iz 1. točke.

Zapečatene ovojnice morajo biti ozna-
čene z napisom “Ne odpiraj – ponudba –
osebni avtomobili”.

6. Javno odpiranje ponudb bo 7. 7.
1998 ob 9. uri v sejni sobi na naslovu iz
1. točke.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje 28. 7. 1998.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo do 29. 6. 1998 med 9. in
12. uro pri Emi Tertnik na naslovu iz 1. toč-
ke pod pogojem, da predložijo dokazilo (vir-
man) o plačilu 5.000 SIT na žiro račun št.
50100-603-18540.

9. Ponudniki lahko dodatna pojasnila
zahtevajo pisno na kontaktno osebo iz
1. točke do 2. 7. 1998.

Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od
datuma odpiranja ponudb.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila je 7. 8. 1998.

Ob-3688
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime in sedež naročnika: Agencija Re-
publike Slovenije za plačilni promet, kont.

oseba Jure Erznožnik, Ljubljana, Tržaška
16, tel. 061/125-67-00, faks
061/125-62-68.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava računal-

niškega potrošnega materiala (trakov za
HP in IBM tiskalnike ter magnetnih no-
silcev).

3. Orientacijska vrednost naročila:
23,000.000 SIT/leto.

4. Predviden čas začetka in zaključka
dobav: avgust 1998 – 31. 12. 1999.

5. Za izbiro najugodnejše ponudbe bo-
do upoštevana merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 7. 1998 do
14. ure v vložišče na naslovu iz 1. točke.

Zapečatene ovojnice morajo biti ozna-
čene z napisom “Ne odpiraj – ponudba –
računalniški potrošni material”.

6. Javno odpiranje ponudb bo 10. 7.
1998 ob 9. uri v sejni sobi na naslovu iz
1. točke.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje 31. 7. 1998.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo do 30. 6. 1998 med 9. in 12.
uro pri Emi Tertnik na naslovu iz 1. točke
pod pogojem, da predložijo dokazilo (vir-
man) o plačilu 5.000 SIT na žiro račun št.
50100-603-18540.

9. Ponudniki lahko dodatna pojasnila
zahtevajo pisno na kontaktno osebo iz
1. točke do 6. 7. 1998.

Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od
datuma odpiranja ponudb.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila je 14. 8. 1998.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Ob-3689
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Banka Slovenije, kontaktna oseba Igor
Škof, Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljub-
ljana, tel. 061/17-19-125, faks
061/215-516, soba št. 125.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: strojna, programska

in komunikacijska oprema centralnega
računalniškega sistema:

– nadgradnja strojne in programske
opreme DIGITAL,

– usmerjevalniki CISCO,
– 2 IBM strežnika RS/6000 s pro-

gramsko opremo.
Podrobna specifikacija predmeta javne-

ga naročila se nahaja v razpisni dokumenta-
ciji. Kraj izpolnitve: Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
38,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: do 50 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb.

Merila in ostali pogoji so podrobno nave-
deni v razpisni dokumentaciji. Pri ocenjeva-
nju ponudb ne bodo upoštevane preferen-
ce za domače ponudnike.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Banka Slovenije, Slo-
venska 35, 1505 Ljubljana. Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene z napisom
“Ne odpiraj – javni razpis za usmerjevalnike
in strežnike”, na hrbtni strani pa mora biti
označeno ime in naslov ponudnika.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 15. 7. 1998
ob 14. uri v prostorih Banke Slovenije, Slo-
venska 35, Ljubljana, odpiranje bo vodil
Marko Halik.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 7. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo:

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do vključno 3. 7. 1998, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure in od 14. do 15. ure, v
vložišču Banke Slovenije, Slovenska 35,
Ljubljana, tel. 061/17-19-152.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti dokazilo o
vplačilu 10.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 50100-611-0060015, sklicna števil-
ka: 27099.

10. Ostali podatki
Ponudba mora veljati do: 1. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.
Banka Slovenije

Št. 391/98 Ob-3690
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavlja Informatika, d.d.

javni razpis
za dobavo predtiskanih obrazcev za
potrebe prodaje električne energije
1. Splošno
Informatika, d.d., objavlja javni razpis za

dobavo obrazcev za izpis obrokov, opomi-
nov in obračunov električne energije za ob-
dobje do 1 leta. Zahtevani obrazec mora
biti list papirja velikosti 220 mm × 12 col,
predtiskan in predperforiran ter na robovih
obdelan z nanosom ustreznega lepila. Javni
razpis obsega 3 izvedbe obrazcev, in sicer
z eno predtiskano splošno položnico, z dve-
ma predtiskanima splošnima položnicama
in prazen list papirja. Tehniški opis obraz-
cev je v 4. točki.

2. Obseg ponudbe
Potrebne količine predtiskanih obrazcev,

v katere bomo izpisovali podatke z laser-
skim tiskalnikom Xerox 4890, znašajo sku-
paj 7,300.000 obrazcev letno na lokacijah
Maribor in Ljubljana. Ta količina je enako-
merno razporejena preko leta. Večji količini
reda 1,300.000 obrazcev sta predvideni v
aprilu in oktobru.

Ponudnik naj ponudi vse tri tipe
obrazcev: obrazec z eno predtiskano
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splošno položnico, obrazec z dvema pred-
tiskanima splošnima položnicama in pra-
zen obrazec.

Ponudnik naj ponudi dobavo obrazcev
– brez zaloge v Informatiki (dobava 24

ur pred tiskanjem) in z mesečno zalogo pri
dobavitelju,

– z mesečno zalogo v Informatiki.
Potrebne letne količine dobavljenih

obrazcev so:
– obrazec z eno predtiskano splošno po-

ložnico – 4,000.000 kosov,
– obrazec z dvema predtiskanima splo-

šnima položnicama – 3,200.000 kosov,
– prazen obrazec – 100.000 kosov.
Obrazce je potrebno dostaviti na lokaci-

jo Ljubljana in na lokacijo Maribor, predvi-
doma v polovičnih skupnih količinah.

3. Izpisovanje in lepljenje obrazcev v pi-
semsko obliko.

Za izpisovanje in lepljenje obrazcev v pi-
semsko obliko je izbrana tehnologija oboje-
stranskega izpisovanja obrazcev v laser-
skem tiskalniku Xerox 4890 in nato samo-
dejni transport v stroj za zlaganje. V tem
stroju se nato obrazec zlaga v obliki “V” ter
opravi lepljenje obrazca s pomočjo na robo-
ve nanešenega lepila z vročim stiskanjem v
obliko zaprte kuverte. Omenjeni postopek
zlaganja in lepljenja se bo do zamenjave
opreme v Informatiki opravljal na stroju Mat-
hias Bauerle Multisealer 2320 (Mathias Ba-
uerle GmbH, Gewerbehallestrasse 7 – 11,
D-78112 St. Georgen, Nemčija, tel.
00/49/07724-882-0).

4. Pogoji za dobavo obrazcev
Obrazec je nova splošna položnica do-

ločena z navodilom o obliki, vsebini in upo-
rabi posebne položnice in posebne nakaz-
nice ter o načinu uravnavanja obveznosti pri
matični banki s trajnim nalogom, direktno
obremenitvijo in direktno odobritvijo (Ur. l.
RS, št. 22/97), razširjena za področje po-
datkov za obračun ali obvestila in roba za
lepljenje. Predvideni so trije tipi obrazcev,
in sicer s predtiskano eno ali dvema polož-
nicama in prazen obrazec. Velikost obrazca
je 220 mm × 12 col.

S pomočjo navadne in mikroperforacije
so določena področja bodočega tiska in
uporabe. Vzorci obrazcev bodo dostavljeni
na željo ponudnikov v dodatku “tehniških
specifikacij za dobavo obrazca”.

Obrazec mora zadoščati glede predti-
ska vsem zahtevam Navodila ... (Ur. l. RS,
št. 22/97) in standardu plačilnega doku-
menta “posebna položnica” po 56. členu
navodila... (Ur. l. RS, št. 22/97),

Za izpisovanje v laserskem tiskalniku
Xerox 4890 (papir, tisk, lepilo in perforaci-
ja) mora obrazec zadoščati zahtevam ti-
skalnika Xerox 4890, kar naj bo v ponudbi
dokumentirano s strani Xeroxa Slovenije,
d.o.o.

Dobavitelj  obrazcev  mora  garantirati
tudi kvaliteto lepljenja v stroju za zlaganje
dokumentov Mathias Bauerle Multisealer
2320  in  to  v  ponudbi  dokumentirati  s
pisnim zagotovilom proizvajalca (Mathias
Bauerle  GmbH,  Gewerbehallestrasse  7
– 11, D-78112 St. Georgen, tel.
00/49/07724-882-0).

Obrazci  morajo  biti  pakirani  v  zavitkih
po  800  listov.  Zavitki  morajo  biti  oz-
načeni, kje se nahaja lice in vrh obrazca.

Vlažnost papirja ob prevzemu mora biti med
35% in 55%, robovi morajo biti gladko
odrezani.

Ponudba naj obsega opcije za uporabo
papirja v kvalitetah, ki jih določa standard za
izdelavo splošnih položnic (Ur. l. RS, št.
22/97).

5. Začetek dobave
Predvidevamo redno izpisovanje obraz-

cev s 1. 10. 1998. V tem mesecu je plani-
rana tudi konica 1,300.000 obrazcev.

Poizkusne količine 100.000 obrazcev z
eno predtiskano splošno položnico potre-
bujemo že 1. 9. 1998.

6. Merila za izbiro dobavitelja
Ponudbe, ki ne bodo zadostile formal-

nim pogojem, bodo izločene.
Tehniške lastnosti ponujenih obrazcev se

bo ocenjevalo glede na postavljene tehniške
zahteve. Ponudniki z ISO 9.000 certifika-
tom kvalitete imajo prednost pred ostalimi,
ki bodo enako uvrščeni.

Ponudbe, ki zadovoljujejo formalnim in
tehniškim pogojem, bodo ocenjene z eko-
nomskega vidika s sledečimi ponderji:

– finančna slika ponudnika – 15%,
– reference ponudnika in reference za

obrazce – 15%,
– dobavni roki – 19%,
– cena – 51%.
– Reference izdelovalca ali dobavitelja
Ponudnik mora dostaviti referenčno listo

z naslovi kupcev enakih ali podobnih obraz-
cev.

Dobavni roki
Naročnik bo upošteval le ponudbe za

obrazce, ki so dobavljivi do 1. 10. 1998.
Cena
Naročnik bo primerjal le cene za ponuje-

ne obrazce, ki ustrezajo tehniškim zahte-
vam, ponudbe pa so formalno pravilne.

7. Ponudbe
Dodatne podatke za pripravo ponudbe

lahko dobijo zainteresirani ponudniki na se-
dežu družbe. Ostali podatki so na voljo pri
Martinu Lesarju, tel. 062/2200-371 v času
od 8. do 14. ure.

Ponudbo, izdelano skladno z odredbo
o obvezni vsebini razpisne dokumentacije
in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97), dostavite do 30. 6. 1998 v zaprti
kuverti z oznako “Ponudba”, na naslov In-
formatika, d.d., Vetrinjska 2, 2000 Ma-
ribor.

Izbira ponudnika bo končana do 15. 7.
1998, ko želimo podpisati pogodbo.
Pogodba bo podpisana za obdobje največ
do enega leta z možnostjo predčasne pre-
kinitve pogodbe. Za naslednje obdobje bo-
mo ponovno preverjali najugodnejšo po-
nudbo.

Pridržujemo si pravico, da izberemo za-
radi zanesljivosti dobave 2 ponudnika za
ca. polovični obseg dobav.

Odpiranje ponudb bo 20 dni po objavi v
Uradnem listu RS. Ponudniki bodo o tem
pisno obveščeni.

Informatika,
informacijske storitve in inženiring, d.d.

Maribor

Ob-3691
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Bohinj, Triglavska c. 35, Bohinj-
ska Bistrica, tel. 064/721-861, 721-862,
721-863.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
in asfalterska dela.

Navedba vsebine: priprava in asfaltira-
nje ceste R 316 do odcepa za Šport
hotel.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Rok začetka in doknčanja del: zače-
tek avgust 1998 in zaključek oktober 1998.

5. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– cenik razpisanih del in skupno vred-

nost razpisanih del,
– način spremembe cen,
– garancijski rok,
– delež podizvajalcev.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 29. 6. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Bohinj, prev-
zemnik Koblar Alojz, Triglavska c. 35, 4264
Bohinjska Bistrica, tel. 064/721-861,
721-862, 721-863.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter za navedbo predmeta naro-
čila.

7. Javno odpiranje ponudbe bo 29. 6.
1998 ob 12. uri na naslovu: Občina Bohinj,
Triglavska c. 35, Bohinjska Bistrica, tel.
064/721-861, 721-862, 721-863.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Bohinj, kont. oseba
Koblar Alojz, Triglavska c. 35, Bohinjska
Bistrica, tel. 064/721-861, 721-862,
721-863.

9. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago do 26. 6. 1998 na naslovu kot pod
8. točko.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
razpisan obseg del, glede na pritok sred-
stev (sredstva oziroma pristojbine državne-
ga proračuna). Izbrani izvajalec v tem pri-
meru ni upravičen do odškodninskega zah-
tevka.

Občina Bohinj

Ob-3692
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) Občina Vipava objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje
prevozov osnovnošolskih otrok v

Občini Vipava za šolsko leto 1998/99

1. Naročnik: Občina Vipava, Glavni trg
15, Vipava.

2. Predmet razpisa: dnevni prevozi učen-
cev v osnovne šole na območju Občine Vi-
pava v šolskem letu 1998/99.

3. Relacije: prihod in odhod v dopoldan-
skem času:
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Osnovna šola Vipava km število čas čas
otrok prihoda odhoda

v šolo iz šole

1. Budanje–Duplje–
Vrhpolje–šola Vipava 8 78 7.45 13.40

2. Lozice–Podnanos–
Podraga–šola Vipava 15 80 7.45 13.40

3. Gaberje–Terbižani–
Erzelj–Terbižani–Goče
vas–Manče–Lože–
šola Vipava 20 52 7.45 13.40

4. Slap–šola Vipava 3 48 7.45 13.40
Podružnična šola Podnanos

1. Podraga–Podnanos 2,5 17 7.45 13.40
Podružnična šola Goče

1. Lože–Manče–Goče 5 21 7.45 13.40

4. Ponudnik mora v ponudbi navesti:
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje avtobusnih prevozov,
– relacijo, za katero želi opravljati prevo-

ze,
– ceno za relacijo, tako da upošteva šte-

vilo otrok ter vožnjo v obe smeri,
– ugodnosti, ki se nudijo učencem ozi-

roma druge ugodnosti.
5. Merila za izbiro ponudnika so:
– reference,
– zanesljivost prevozov,
– ponudbena cena,
– pogoji plačila,
– celovitost ponudbe po 4. točki raz-

pisa.
6. Orientacijska vrednost prevozov je

6,000.000 SIT.

7. Ponudbe naj zainteresirani pošljejo na
naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271
Vipava v zaprti ovojnici z oznako: ponudba
za šolske prevoze – Ne odpiraj, do 10. julija
1998 do 11. ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo 10. julija
1998 ob 12. uri v prostorih Občine Vipava,
Glavni trg 15, Vipava.

9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
10 dneh po odpiranju ponudb.

10. Naročnik si pridržuje pravico, da ob
nepredvidenih spremembah števila učen-
cev, terminov prevozov ali relacij na začetku
šolskega leta ali med letom z izbranim po-
nudnikom ne sklene pogodbe oziroma se
med letom sproti dogovarja za spremembo
prevozov.

Občina Vipava

Št. 16/98 Ob-3693
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Krajevna skupnost Mala Nedelja, Mala Nede-
lja 23, Mala Nedelja, kont. oseba Kern Marija,
Mala Nedelja 23, tel./faks 069/86-091.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova krajevne ce-
ste v naselju Mala Nedelja.

3. Orientacijska vrednost naročila: 30
mio SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del:
Začetek v drugi polovici meseca avgusta

1998.
Zaključek del v prvi polovici meseca no-

vembra 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: cena, druga merila navedena v
razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 7. 1998 do
12. ure na naslov: Krajevna skupnost Mala
Nedelja, Mala Nedelja 23, 9243 Mala Ne-
delja, tel./faks 069/86-091.

Prevzemnik ponudb je tajništvo KS Mala
Nedelja.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”

in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 1998
ob 13. uri na naslovu: KS Mala Nedelja,
Mala Nedelja 23, Mala Nedelja.

Javno odpiranje vodi komisija.
7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-

veščeni o izidu razpisa: v skladu z ZJN.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko

zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumnetacijo: KS Mala Nedelja, kont. ose-
ba Kern Marija, Mala Nedelja 23, Mala Ne-
delja, tel./faks 069/86-091.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go do 3. 7. 1998, proti plačilu 5.000 SIT.

Način plačila: virman, na žiro račun št.
51930-645-30757.

9. Ostali podatki: dodatne informacije se
dobijo na naslovu, kot pod 8. točko.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: avgust 1998.

Krajevna skupnost
Mala Nedelja

Št. 43/98 Ob-3694
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro dobavitelja-izvajalca montaže
opreme v objektu Dvorec na Impoljci

1. Ime, naziv in sedež naročnika: Dom
upokojencev in oskrbovancev Impoljca,
kont. oseba dir. Milka Cizelj, Arto 13, Obči-
na Sevnica, tel. 0608/41-642.

2. Predmet javnega naročila je navedba
vsebine: dobava in montaža opreme:

– segment bivalnega dela objekta,
– segment restavracija,
– segment kuhinja.
3. Orientacijska vrednost naročila:

50,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok dokončanja

del: 2 meseca po podpisu pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Dom upokojencev in
oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13,
8290 Sevnica, prevzemnik tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo v petek,
3. 7. 1998 ob 10.30, na naslovu: Dom upo-
kojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13,
Občina Sevnica.

Odpiranje vodi strokovna komisija Doma
upokojencev in osrbovancev Impoljca.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni najkasneje do
18. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Dom upokojencev in oskr-
bovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, v taj-
ništvu, pri Auer Majdi, tel. 0608/41-642,
po predhodno potrjeni telefonski najavi.
Razpisna dokumentacija se dvigne ob so-
časnem ogledu objekta. Razpisna doku-
mentacija je na razpolago do 26. 6. 1998
na naslovu naročnika za znesek 20.000 SIT.

Način plačila: potrjen virmanski nalog,
na račun št. 51610-603-30554, Doma
upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sev-
nica.

9. Dodatne informacije se dobijo na na-
slovu naročnika.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati 60 dni od datuma
javnega odpiranja.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 30. 7. 1998.

Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca, Občina Sevnica

Št. 02-39/5 Ob-3695
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Soške elektrarne, d.o.o., Nova Gorica,
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Erjavčeva 20, kont. osebi Martin Žagar in
Stanko Hvala, Nova Gorica, tel.
065/22-811, faks 065/25-939.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Vsebina: zavarovanje premoženja in

odgovornosti:
– požarno zavarovanje,
– strojelomno zavarovanje,
– zavarovanje odgovornosti,
– zavarovanje računalnikov,
– transportno zavarovanje,
– zavarovanje vozil.
3. Orientacijska vrednost naročila:

35,000.000 SIT.
4. Pričetek in prenehanje zavarovanja:

zavarovanje bo sklenjeno za dobo enega
leta, v primeru, da so ponujeni ugodnejši
zavarovalni pogoji za daljše časovno obdob-
je, se lahko sklene tudi pogodba za daljše
časovno obdobje.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in ostali pogoji in omejitve, ki bodo
upoštevane: druga merila in pogoji, nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bomo upoštevane
reference za domače ponudnike v višini 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 7. 1998, na
naslov: Soške elektrarne Nova Gorica, Er-
javčeva 20.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”,
s številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter navedbo naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 27. 7. 1998
ob 11. uri, na Soških elektrarnah, Erjavče-
va 20, v sejni sobi v I. nadstropju.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Soške elektrarne Nova Go-
rica, Erjavčeva 20, kont. osebi Martin Žagar
in Stanko Hvala, tel. 065/22-811, faks
065/25-939.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 19. 6. 1998 do 10. 7. 1998 za 5.000
SIT, na Soških elektrarnah Nova Gorica, Er-
javčeva 20, pri Martinu Žagar ali pri Stanku
Hvala, od 9. do 11. ure, vsak delovni dan.

Način plačila: z virmanom na ŽR
52000-601-24191, pri Agenciji za plačilni
promet, nadzor in informiranje v Novi Gori-
ci. Kot dokaz plačila prinesite fotokopijo vir-
mana.

Soške elektrarne Nova Gorica

Ob-3696
Občina Podčetrtek, Škofja gora 1, Pod-

četrtek, na podlagi prvega in drugega od-
stavka 18. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Podčetrtek, Škofja gora 1, Pod-
četrtek.

2. Predmet javnega naročila: adaptacija
enote vrtca pri OŠ Bistrica ob Sotli (grad-
bena, obrtniška in instalacijska dela).

3. Predvideni rok pričetka del: takoj po
podpisu pogodbe.

Predvideni rok končanja del: 45 dni.
4. Orientacijska vrednost del znaša

ca. 6,500.000 SIT.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo od dneva objave razpisa vsak
delovni dan od 8. do 10. ure, na sedežu
Občine Podčetrtek, kont. oseba Igor Peto-
var, tel. 063/829-181. Na sedežu občine
bo na ogled tudi tehnična dokumentacija.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: reference, cena, kvaliteta del, ga-
rancijski rok, plačilni pogoji in druge ugod-
nosti, ki jih nudi ponudnik.

Izvedba po dejanskih količinah.
7. Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki

vsebuje najnižjo ceno, temveč izbira izvajal-
ca v skladu z merili pod 6. točko.

Naročnik si zadržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanih glede na
razpoložljiva sredstva s tem, da ostanejo
cene po enoti mere nespremenjene.

8. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti
naročniku do vključno 9. 8. 1998.

Ponudba se odda na originalnem popisu
v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj –
ponudba za adaptacijo vrtca v Bistrici ob
Sotli”, na sedež Občine Podčetrtek, Škofja
gora 1, 3254 Podčetrtek.

Javno odpiranje ponudb bo 10. 8. 1998,
v zbornici OŠ Bistrica ob Sotli, ob 12. uri.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti pisno pooblastilo za zastopanje.

9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.

Ob-3697
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Podčetrtek, Škofja gora 1, Pod-
četrtek, kont. oseba Igor Petovar, inž. gr.,
tel. 063/829-181, faks 063/829-198.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.

Navedba vsebine: gradnja hodnika za
pešce ob cesti R 338, Atomska vas –
priključek za kamp.

3. Orientacijska vrednost del:
20,000.000 SIT.

Investitor si pridržuje pravico do odstopa
od višine vrednosti del predvidene investicije.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 45 dni.

Pričetek: 20. julij 1998 in zaključek
21. september 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila v razpisni dokumentaciji.

Pri upoštevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 7. 1998 do
12. ure, vse na naslov: Občina Podčetrtek,
Škofja gora 1, 3254 Podčetrtek, tel.
063/829-181, faks 063/829-198.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 9. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Osnovna šola Pod-
četrtek, Trška cesta 64, Podčetrtek, tel.
063/829-181, faks 063/829-198.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Podčetrtek, kont.
oseba Igor Petovar, Škofja gora 1, tel.
063/829-181, faks 063/829-198.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Ponudniki naročijo in plačajo razpisno
dokumentacijo dan pred dvigom. Način pla-
čila: z virmanom dan pred prevzemom, na
račun št. 50730-630-10201.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 60 dni po izbo-

ru najugodnejšega izvajalca.
Predvideni rok objave dodelitve naročila:

30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.
Občina Podčetrtek

Št. 02-217/2-98 Ob-3698
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Javni zdravstveni zavod Psihiatrična bol-
nišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, Idrija, kont.
oseba direktorica mag. Viktorija Gorjup,
tel./faks 065/71-644.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
in instalacijska dela, blago.

a) Navedba vsebine: rekonstrukcija kot-
lovnice v Psihiatrični bolnišnici Idrija z
vgrajenim agregatom za kombinirano pro-
izvodnjo električne in toplotne energije.

b) Tehnični pogoji:
– toplotna moč 2 MW,
– tekoči naftni plin,
– kompletno s plinsko izparilno postajo,
– v kotlarni se vgradita dva agregata za

kombinirano proizvodnjo električne in toplot-
ne energije (KPTE) z električno močjo vsak
po 80 KW.

V ponudbi naj bo jasno razvidno izpol-
njevanje tehničnih pogojev oziroma zahtev.

3. Orientacijska vrednost naročila:
68,000.000 SIT.

4. Rok za izvedbo naročila: dva mese-
ca, pričetek del je 1. 8. 1998, zaključek
del pa 30. 9. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upo-
števane, bodo navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Rok, v katerem ponudniki predložijo
ponudbe

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Psihiatrična bolnišnica
Idrija, Pot sv. Antona 49, Idrija, prevzemnik
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kadrovska služba, tel. 065/73-611, faks
065/71-644 in 065/73-651.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 20. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Psihiatrična bolnišni-
ca Idrija, Pot sv. Antona 49, Idrija, seminar v
objektu S, tel. 065/73-611, faks
065/71-644 in 065/73-651.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Psihiatrična bolnišnica Idri-
ja, vodja vzdrževalne službe Franc Smolni-
kar, Pot sv. Antona 49, Idrija, tel.
065/73-611, int. 290, faks 065/73-651.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 6. 1998 za 50.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na račun št.
52020-603-30869.

9. Ostali podatki se dobijo na naslovu
kot pod 8. točko ob predhodni najavi.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 1. 9. 1998.
11. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-

veščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-

sa najkasneje do 30. 7. 1998.
12. Predvideni datum objave dodelitve

naročila: 10. 8. 1998.
Psihiatrična bolnišnica Idrija

Št. 403-93/97-98 Ob-3699
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela na objektih družbe-
nih dejavnosti.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je julij
1998.

Rok za dokončanje del: delno 25. 8.
1998; ostalo do konca leta.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– znesek ponudbe,
– plačilni pogoji,
– fiksnost ponudbene cene,
– garancijski rok,
– reference ponudnika.
Merila so razvrščena glede na pomem-

bnost ob ocenjevanju. Najnižja cena ni po-
goj za najugodnejšo ponudbo.

6. Rok in način predložitve ponudbe
Ponudbe je potrebno oddati na naslov:

Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran, v zape-
čatenem ovitku. Na ovitku mora biti naslov
naročnika: Občina Piran, Tartinijev trg 2,
6330 Piran, z vidno oznako “Ne odpiraj,
ponudba – družbene dejavnosti”.

Na hrbtni strani ovitka mora biti označen
naslov ponudnika.

Ponudbe morajo prispeti na naslov: Ob-
čina Piran, Tartinijev trg 2, Piran – v tajniš-
tvo Urada za občinsko premoženje in gos-
podarske javne službe, do vključno 9. 7.
1998 do 12. ure.

Po pošti oddane ponudbe morajo na na-
slov Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran, pris-
peti najkasneje do 9. 7. 1998 do 12. ure.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo opravila komisija
naročnika dne 9. 7. 1998 ob 13. uri, v pro-
storih male sejne dvorane Občine Piran,
Tartinijev trg 2, Piran (I. nadstropje levo).

8. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni najpozneje do 15. 7. 1998.

9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo:
Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran – tajniš-
tvo Urada za občinsko premoženje in gospo-
darske javne službe, vsak delovnik med 8. in
12. uro, ob sredah tudi med 14. in 17. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do zaključka razpisa na osnovi potrjenega
potrdila o plačilu 5.000 SIT (vključno s pro-
metnim davkom).

Način plačila: virman, na račun številka:
51410-637-20808.

10. Naročnik bo prvi teden po objavi jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS omogočil
ogled objektov vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

Telefonskih informacij naročnik ne bo
posredoval.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis brez omejitev.

12. Ponudba mora veljati najmanj 60 dni
od dneva odpiranja ponudb.

13. Naročnik si pridržuje pravico sprejeti
ali zavrniti vsako ponudbo, razveljaviti ponud-
beni postopek in zavrniti vse ponudbe kadar-
koli pred sprejemom sklepa o izbiri najugod-
nejšega ponudnika, ne da bi pri tem prevzel
kakršnokoli odgovornost nasproti prizadete-
mu ponudniku ali ponudnikom in ne da bi bil
dolžan informirati prizadetega ponudnika ali
ponudnike o razlogih za svoje dejanje.

Št. 353-034/96-98 Ob-3700
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran,
kont. osebi Valter Klobas, Boris Kočevar,
tel. 066/746-224, 066/746-201, faks
066/746-205.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: vsa gradbena dela,
potrebna za izgradnjo javne razdelilne
fekalne kanalizacije v naselju Sečovlje–
Košta.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je septem-
ber 1998 oziroma po pridobitvi dovoljenja.

Rok za dokončanje del je november 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:

– znesek ponudbe,
– plačilni pogoji,
– fiksnost ponudbene cene,
– garancijski rok,
– reference ponudnika,
– način usklajevanja izhodiščnih cen.
Merila so razvrščena glede na pomem-

bnost ob ocenjevanju. Najnižja cena ni po-
goj za najugodnejšo ponudbo.

6. Rok in način predložitve ponudbe
Ponudbe je potrebno oddati na naslov:

Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran, v zape-
čatenem ovitku. Na ovitku mora biti naslov
naročnika: Občina Piran, Tartinijev trg 2,
6330 Piran, z vidno oznako “Ne odpiraj,
ponudba – javna razdelilna fekalna kanali-
zacija v naselju Sečovlje–Košta”.

Na hrbtni strani ovitka mora biti označen
naslov ponudnika.

Ponudbe morajo prispeti na naslov: Ob-
čina Piran, Tartinijev trg 2, Piran – v tajniš-
tvo Urada za občinsko premoženje in gos-
podarske javne službe, do vključno pone-
deljka, 20. 7. 1998 do 12. ure.

Po pošti oddane ponudbe morajo na na-
slov Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran,
prispeti najkasneje do ponedeljka, 20. 7.
1998 do 12. ure.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo opravila komisija
naročnika dne 22. 7. 1998 ob 9. uri, v pro-
storih male sejne dvorane Občine Piran,
Tartinijev trg 2, Piran (I. nadstropje levo).

8. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni najpozneje do 2. 9. 1998.

9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo:
Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran – tajniš-
tvo Urada za premoženje in gospodarske jav-
ne službe, vsak delovnik med 9. in 11. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do zaključka razpisa na osnovi potrjenega
potrdila o plačilu 15.000 SIT (vključno s
prometnim davkom).

Način plačila: virman, na račun številka:
51410-637-20808.

10. Naročnik bo prvi teden po objavi jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS omogočil
ogled projektne dokumentacije vsak delov-
ni dan od 9. do 12. ure.

Telefonskih informacij naročnik ne bo
posredoval.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis brez omejitev.

12. Ponudba mora veljati najmanj 120
dni od dneva odpiranja ponudb.

13. Naročnik si pridržuje pravico sprejeti
ali zavrniti vsako ponudbo, razveljaviti ponud-
beni postopek in zavrniti vse ponudbe kadar-
koli pred sprejemom sklepa o izbiri najugod-
nejšega ponudnika, ne da bi pri tem prevzel
kakršnokoli odgovornost nasproti prizadete-
mu ponudniku ali ponudnikom in ne da bi bil
dolžan informirati prizadetega ponudnika ali
ponudnike o razlogih za svoje dejanje.

Občina Piran

Št. 208/98 Ob-3716
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavlja Prostovoljno gasil-
sko društvo Velenje, Žarova 2, Velenje

javni razpis
za izdobavo hitro tehnično reševalno

vozilo HTRV
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1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko druš-
tvo Velenje, Žarova 2, Velenje.

2. Predmet razpisa: izbira najugodnej-
šega ponudnika za izdobavo podvozja
in izdelavo nadgradnje za gasilsko hitro
tehnično reševalno vozilo z naslednjimi
zahtevami;

– podvozje – pogon 4×4 (ni pa pogoj),
furgonska izvedba, moč motorja od 120 do
160 KS, skupna teža od 4,6 do 6,5 ton, z
ustrezno opremo, kot je ABS, ABD, servo
volan, ogrevana in električno vodljiva zuna-
nja ogledala, meglenke, ojačana baterija,
zimske gume, izpušna cev motorja speljana
preko strehe vozila itd. in nosilnostjo za ga-
silsko nadgradnjo,

– prostor v kabini – poleg voznika so v
kabini še štirje sedeži, eden poleg voznika
trije zadaj na predelanih klopeh, tako, da je
možnost namestitve dihalnih aparatov 3 ko-
made, ter ustreznim izhodom iz kabine z na-
meščenim dihalnim aparatom (sedeži zadaj
so izdelani tako, da se nasloni v primeru na-
meščanja dihalnih aparatov lahko dvignejo),

– rezervoar za vodo – v vozilu mora biti
vgrajen rezervoar za vodo količine 500 l iz
nerjavečega materiala, električnim merilcem
količine vode, grelcem vode katerega je
možno vklopiti po potrebi, ter priključkom
za polnjenje na zunanji strani vozila, ter
ustreznim atestom rezervoarja,

– črpalka – v vozilo se vgradi naprava
ZEBRA za visoki tlak katera mora biti vgraje-
na tako, da je možnost njenega zagona elek-
trična preko zaganjača iz skupne komand-
ne plošče. Izpušna cev naprave mora biti
izvedena preko strehe vozila,

– elektro agregat – v vozilo se vgradi
elektro agregat moči 6,5 kw, za razsvetljavo
in pogon reševalnega orodja, njegov zagon
mora biti električni preko zaganjača iz skup-
ne komandne plošče. Izpušna cev mora biti
izvedena preko strehe vozila,

– razsvetljavni drog – na primernem
mestu se vgradi električno ali pnevmatsko
raztegljiv razsvetljavni drog višine 3,5 m ka-
terega vodljivost in vklop reflektorjev se vrši
preko skupne komandne plošče. Na drog
se montirajo štiri reflektorji za zunanjo mon-
tažo (IP 55) po 500 W s halogensko žarnico
in možnostjo nagiba. Pri zloženem drogu se
reflektorji ne vidijo. Vklop reflektorjev se iz-
vede posamično,

– lestev – streho prekriti z aluminijasto
pločevino in obdelati z robom proti odtekanju
vode, ter z zabojem za aluminijasto tridelno
raztezalno lestvijo, ki je predmet izdobave,

– navijalec cevi – v zato določen pro-
stor se vgradi električno vodljiv navijalec vi-
sokotlačne cevi ∅ 20 dolžine 80–100 m s
primernim ročnikom,

– hidravlično orodje Weber – v po-
sebnem prostoru se pripravi mesto za kom-
plet opremo za reševanje v cestnem prome-
tu orodje Weber hidraulik katero mora biti
izvlačljivo in na vrtečem podstavku,

– oprema za reševanje in gašenje –
boksi in predali morajo biti izdelani tako, da se
lahko v njih razvrsti vsa predpisana oprema,

– osvetlitev vozila – vozilo mora imeti
vso potrebno signalizacijo – gasilci (sirene
in modre luči – v maski vozila, na levi in
desni strani vozila, ter na zadnji strani vozi-
la). Vse modre luči morajo biti vgradne, da
ne izstopajo. Vsi boksi, predali in prostori

kjer se nahaja oprema morajo biti dobro
osvetljeni,

– radijske zveze – v vozilo se vgradi
mobilna 100 kanalna radijska postaja za si-
stem zvez ZA-RE. Pri komandni plošči se
vgradi dodatni mikrofon z zvočnikom za de-
lo z radijsko postajo pri strojniku,

– vitel – na prednjem delu vozila se vgra-
di električno voden vitel z daljinskim uprav-
ljanjem za izvleko vozil nosilnosti 4,5 t.

3. Rok dobave: šest mesecev po podpi-
su pogodbe.

4. Orientacijska vrednost vozila je
10,000.000 SIT.

5. Rok za oddajo ponudbe je 14 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– način plačila,
– kvaliteta,
– reference,
– dobavni rok,
– ustrezni atesti in homologacija vozila,
– upoštevana bo tudi kompletnost po-

nudbe.
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika, dokazi-

lo o registraciji; reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim pred-

računom, specificiranim po postavkah,
– dinamiko realizacije del, način obraču-

navanja del, in dinamiko plačil,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naroč-

niku,
– navedbo pooblaščene osebe, ki za-

stopa ponudnika v zvezi s ponudbo,
– garancije na kompletnost in kakovost.
8. Dodatna pojasnila
Pojasnila glede nejasnosti pri izdelavi

ponudbe dobite na tel.
063/898-1653/853-656, pri Jožetu Dro-
bež (PGD Velenje) ali 063/855-246 pri Jan-
ku Ramšak (MO Velenje).

9. Dostava ponudb
Ponudniki dostavijo ponudbe v zaprtih

kuvertah osebno ali po pošti na naslov Pro-
stovoljno gasilsko društvo Velenje, Žarova
2, 3320 Velenje, z oznako “Ne odpiraj” po-
nudba za HTRV.

Zadnji rok za dostavo ponudb je 3. 7.
1998.

10. Odpiranje ponudb se bo vršilo 6. 7.
1998 ob 12. uri v sejni sobi PGD Velenje,
Žarova 2.

11. Odločitev o izboru
O izboru bodo ponudniki obveščeni v

21 dneh od odpiranja ponudb.
Prostovoljno gasilsko

društvo Velenje

Ob-3717
Na podlagi določil zakona o izvrševanju

proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96 in 78/97, 87/97 in 34/98), prve-
ga odstavka 18. člena zakona o javnih na-
ročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in proračuna
Republike Slovenije za leto 1998 (Ur. l. RS,
št. 34/98), Ministrstvo za gospodarske de-
javnosti, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja

javni razpis
na področju energetike

1. Predmet razpisa
Predmet javnega naročila je izdelava eks-

pertize “Narodnogospodarski in mikroeko-
nomski vidiki posodobitve rafinerije ter
ovrednotenje sanacijskega programa Nafte
Lendava, d.o.o.”. Program naloge obsega
izdelavo ocene narodnogospodarskih vidi-
kov vlaganj v posodobitve rafinerije in oce-
ne podjetniške donosnosti vlaganj, na pod-
lagi že izdelanih raziskav in študij ter lastnih
izkušenj izvajalca, kot je podrobno oprede-
ljeno v razpisni dokumentaciji št. RD98NAF,
z dne 10. 6. 1998. Cilj naloge je ovrednotiti
različne študije in analize za posodobitev
rafinerije in oblikovati elemente za sodelo-
vanje Republike Slovenije pri njeni tehno-
loški in ekološki posodobitvi.

2. Vrednost razpisanih del
Okvirna vrednost razpisane naloge je

3,800.000 SIT in se bo financirala iz prora-
čunske postavke 5193 Program prestruk-
turiranja v energetiki.

3. Merila in pogoji
Za izvajanje razpisanih programov lahko

kandidirajo raziskovalne in svetovalne insti-
tucije in druge pravne osebe, ki so registri-
rane po zakonu o gospodarskih družbah.
Rok za izdelavo projekta je 30 dni po podpi-
su pogodbe.

Merila in pogoji za izbiro najugodnejše
ponudbe so:

– nivo in kvaliteta predloženega pristopa
za izdelavo ekspertize,

– reference vodje naloge in predlaga-
nih ekspertov na področju razpisanega pro-
grama,

– reference in kvalificiranost podjetja na
področju razpisanega programa,

– višina ponudbene cene.
Merila vezana na kakovost ponudbe in

ponudnika imajo prevladujoč vpliv pri izbiri v
primerjavi z višino ponudbene cene.

4. Vsebina ponudbe
Ponudba mora biti izdelana v slovenskem

jeziku, predložena na predpisanem obrazcu
in mora za formalno popolnost vsebovati:

1. Usposobljenost ponudnika.
2. Dokazilo o registraciji.
3. Obvestilo o identifikaciji in razvrsti-

tvi po dejavnosti Statističnega urada.
4. Boniteto ponudnika (BON 1 in

BON 2 ali BON 3).
5. Program del.
6. Predračun stroškov.
7. Plan financiranja.
8. Terminski plan.
9. Seznam strokovnjakov.
10. Vzorec pogodbe.
11. Splošne pogoje za izvajanje po-

godbe.
12. Izjavo, da ponudnik sprejema po-

goje iz razpisne dokumentacije.
13. Pisne dokaze oziroma reference

o uspešnem izvajanju tovrstnih nalog v pre-
teklosti.

5. Rok za prijavo
Ponudniki naj pošljejo ponudbe, v

enem izvodu, na naslov: Ministrstvo za go-
spodarske dejavnosti, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana. Na ovitku mora biti naslov naroč-
nika z vidno oznako “Ne odpiraj, Ponudba”
in navedbo javnega razpisa na katerega se
ponudba nanaša. Ovitki morajo biti zapeča-
teni ali zaprti tako, da je na odpiranju možno
preveriti, da so zaprti tako, kot so bili preda-
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ni. Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

Neveljavnih (nepravočasno predlože-
nih ali nepravilno označenih) in nepopolnih
ponudb komisija ne bo obravnavala. Javno
odpiranje ponudb bo 10. 7. 1998, ob 9. uri
v prostorih Ministrstva za gospodarske de-
javnosti.

Na javnem odpiranju bodo upošteva-
ne ponudbe, ki bodo prispele v vložišče
ministrstva en dan pred javnim odpiranjem,
do 15. ure. Ponudniki bodo o izidu razpisa
obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpira-
nju ponudb.

Razpisna dokumentacija št.
RD98NAF, z dne 10. 6. 1998, je na voljo
na recepciji ministrstva na Kotnikovi 5, v
Ljubljani, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
Dodatne informacije posreduje mag. Ostoj
Kristan, svetovalec vlade, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure, tel. 061/178-3281.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-3718
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena ZJN (Ur. l. RS, št. 24/97), objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro ponudnika brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: nakup

opreme.
3. Navedba vsebine: avdio in video opre-

ma za režijo in razsvetljavo TV studia.
4. Orientacijska vrednost naročila: ca.

29,500.000 SIT.
5. Dobavni rok oziroma začetek in do-

končanja nabav: avgust 1998.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in omejitve, ki bodo upoštevane:
– cena,
– kakovost po standardih,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– servisiranje,
– sposobnost prilagajanja potrebam na-

ročnika,
– kompatibilnost opreme,
– reference ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudijo ponudniki,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
7. Rok v katerem morajo ponudniki pred-

ložiti ponudbe je 20 dni in začne teči na-
slednji dan po objavi v Ur. l. RS. Ponudbe je
potrebno poslati na naslov RTV Slovenija,
Regionalni center Koper-Capodistria, ulica
OF 15, 6000 Koper.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah in
opremljene z imenom in naslovom ponudni-
ka. Ponudba mora biti označena z napisom:
Ne odpiraj – za razpis – Ponudba za razpis
št. 018/98 – avdio-video oprema za režijo
in razsvetljavo studia NG.

Za pravočasno prispele ponudbe bo ve-
ljal datum poštnega žiga.

Ponudbe morajo biti veljavne do skleni-
tve pogodbe.

8. Javno odpiranje ponudb bo 13. 7.
1998 ob 11. uri v sejni sobi Regionalnega
RTV centra, Koper-Capodistria.

9. Ponudniki lahko dvigajo razpisno do-
kumentacijo od 22. 6. do 3. 7. 1998 med

9. in 12. uro pri Marsič Nadi, soba 401,
Regionalni RTV center Koper-Capodistria,
ulica OF 15, Koper, tel. 066/485-485, faks
066/485-488.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go za 10.000 SIT po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu in na podlagi dokazila o
vplačilu. Način plačila je negotovinski na
račun št. 50101-603-45036 z oznako pred-
meta plačila (oznako razpisa).

Dodatne informacije so na razpolago sa-
mo v pismeni obliki na naslovu in pri kon-
taktni osebi pod 9. točko.

10. Naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročil od razpisanih odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev in dejanskih potreb.

V tem primeru izbrani ponudnik ni upra-
vičen do odškodnine iz tega naslova.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 7 dneh po podpisa-
nem sklepu o izbiri ponudnika.

Ob-3719
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena ZJN (Ur. l. RS, št. 24/97), objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro ponudnika brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana.

2. Predmet javnega naročila: nakup žar-
nic in baterij.

3. Navedba vsebine:
– blagovna skupina A – žarnice,
– blagovna skupina B – baterije.
4. Orientacijska  vrednost  naročila:

ca. 9,000.000 SIT.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in omejitve, ki bodo upoštevane:
– ekonomska cena blaga,
– vrednostni in količinski popust,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– kvaliteta,
– reference ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudijo ponud-

niki,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
6. Rok v katerem morajo ponudniki pred-

ložiti ponudbe je 10 dni in začne teči na-
slednji dan po objavi v Ur. l. RS. Ponudbe je
potrebno poslati na naslov RTV Slovenija–
vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah in
opremljene z imenom in naslovom ponudni-
ka. Ponudba mora biti označena z napisom:
Ne odpiraj – za razpis – Ponudba za razpis
št. 015/98 – baterije in žarnice.

Za pravočasno prispele ponudbe bo ve-
ljal datum poštnega žiga ali žiga vložišča
RTV Slovenija.

Ponudbe morajo biti veljavne do skleni-
tve pogodbe.

7. Javno odpiranje ponudb bo 2. 7.
1998 ob 9. uri v sobi 52/V v prostorih JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.

8. Ponudniki lahko dvigajo razpisno do-
kumentacijo od 23. 6. 1998 do 29. 6.
1998 med 9. in 11. uro pri Brigiti Majdič,
soba 10, Čufarjeva, tel. 175-21-91, faks
175-21-86.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go za 5.000 SIT po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu in na podlagi dokazila o
vplačilu. Način plačila je negotovinski na
račun št. 50101-603-45036, sklic na šte-
vilko 00-789100-51, z oznako predmeta
plačila (oznako razpisa).

Dodatne informacije so na razpolago sa-
mo v pismeni obliki na naslovu in pri kon-
taktni osebi pod 9. točko.

9. Naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročil od razpisanih odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev in dejanskih potreb.

V tem primeru izbrani ponudnik ni upra-
vičen do odškodnine iz tega naslova.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 7 dneh po podpisa-
nem sklepu o izbiri ponudnika.

Ob-3720
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena ZJN (Ur. l. RS, št. 24/97), objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro ponudnika brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: nakup

magnetofonskih trakov.
3. Orientacijska vrednost naročila:

17,000.000 SIT.
4. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in omejitve, ki bodo upoštevane:
– cena blaga,
– stalnost cen in najnižje cene,
– plačilni pogoji in rok plačila,
– vrednostni in količinski popusti,
– dobavni rok,
– kvaliteta,
– reference ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudijo ponudniki,
– druga merila in zahteve, navedena v

razpisni dokumentaciji.
5. Rok v katerem morajo ponudniki pred-

ložiti ponudbe je 20 dni in začne teči na-
slednji dan po objavi v Ur. l. RS. Ponudbe je
potrebno poslati na naslov RTV Slovenija–
vložišče ali naslov službe, ki bo zbirala in
evidentirala prispele ponudbe, Kolodvorska
2, 1550 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti v pisni obliki in ko-
pija na disketi v zaprtih kuvertah in oprem-
ljene z imenom in naslovom ponudnika. Po-
nudba mora biti označena z napisom: Ne
odpiraj – za razpis – Ponudba za razpis št.
013/98 – nakup magnetofonskih trakov.

Za pravočasno prispele ponudbe bo ve-
ljal datum poštnega žiga ali žiga vložišča
RTV Slovenija.

Ponudbe morajo biti veljavne do skleni-
tve pogodbe.

6. Javno odpiranje ponudb bo 14. 7.
1998 ob 9. uri v sobi 52/V v prostorih JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.

7. Ponudniki lahko dvigajo razpisno do-
kumentacijo od 30. 6. 1998 do 8. 7. 1998
med 9. in 11. uro pri (kontaktna oseba)
Mihi Krišlju, soba 1 D 30, Tavčarjeva 17,
tel. 175-26-81, faks 175-26-80.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go za 5.000 SIT po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu in na podlagi dokazila o
vplačilu. Način plačila je negotovinski na
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račun št. 50101-603-45036, sklic na šte-
vilko 00-789100-51, z (oznako razpisa).

Dodatne informacije so na razpolago sa-
mo v pismeni obliki na naslovu in pri kon-
taktni osebi pod 9. točko.

8. Naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročil od razpisanih odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev in dejanskih potreb.

V tem primeru izbrani ponudnik ni upra-
vičen do odškodnine iz tega naslova.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje v 7 dneh po podpisanem
sklepu o izbiri ponudnika.

Ob-3721
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena ZJN (Ur. l. RS, št. 24/97), objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro ponudnika brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: nakup TV

opreme.
3. Navedba vsebine: regulacija raz-

svetljave TV studia Koper.
4. Orientacijska vrednost naročila: ca.

6,500.000 SIT.
5. Dobavni rok oziroma začetek in do-

končanje nabav: september 1998.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in omejitve, ki bodo upoštevane:
– cena opreme,
– kakovost opreme po veljavnih standar-

dih za TV,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– servisiranje,
– kompatibilnost opreme z obstoječo

tehnologijo naročnika,
– reference ponudnika,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
7. Rok v katerem morajo ponudniki pred-

ložiti ponudbe je 14 dni in začne teči na-
slednji dan po objavi v Ur. l. RS. Ponudbe je
potrebno poslati na naslov RTV Slovenija–
Regionalni RTV center Koper-Capodistria,
ulica OF 15, 6000 Koper.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah in
opremljene z imenom in naslovom ponudni-
ka. Ponudba mora biti označena z napisom:
Ne odpiraj – za razpis – Ponudba za razpis št.
017/98 – regulacija razsvetljave TV studia.

Za pravočasno prispele ponudbe bo ve-
ljal datum poštnega žiga ali žiga vložišča
RTV Slovenija.

Ponudbe morajo biti veljavne do skleni-
tve pogodbe.

8. Javno odpiranje ponudb bo 1. 7.
1998 ob 11. uri v sejni sobi Regionalnega
RTV centra Koper-Capodistria.

9. Ponudniki lahko dvigajo razpisno do-
kumentacijo od 22. 6. 1998 do 26. 6.
1998 med 9. in 12. uro pri Nadi Marsič,
soba 401, Regionalni RTV center Koper-Ca-
podistria, ulica OF 15, Koper, tel.
066/485-485, faks 066/485-488.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go za 10.000 SIT po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu in na podlagi dokazila o
vplačilu. Način plačila je negotovinski na
račun št. 50101-603-45036, sklic na šte-

vilko 00-789100-51, z oznako predmeta
plačila (oznako razpisa).

Dodatne informacije so na razpolago sa-
mo v pismeni obliki na naslovu in pri kon-
taktni osebi Dragomiru Mikeliču.

10. Naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročil od razpisanih odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev in dejanskih potreb.

V tem primeru izbrani ponudnik ni upra-
vičen do odškodnine iz tega naslova.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 7 dneh po podpisa-
nem sklepu o izbiri ponudnika.

Javni zavod
RTV Slovenija

Ob-3722
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97), objavlja Javno podjetje
Snaga, d.o.o., Nasipna ul. 64, Maribor

javni razpis brez omejitev
za izbiro izvajalca za izvajanje del na

objektu Odplinjanje deponije Pobrežje,
etapa 97

1. Naročnik: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Nasipna ul. 64, Maribor.

2. Predmet razpisa: izvajanje del v
sklopu sanacije Odlagališča komunalnih
odpadkov Pobrežje, na objektu Odplinja-
nje  deponije  Pobrežje,  etaža  98,  ki
zajema:

– dograditev odplinjevalne mreže z
vgradnjo 120 m plinskih napeljav in 2 kosov
plinskih sond,

– zaključna ureditev 0,7 ha površin z na-
pravo tesnilnega sloja z vgradnjo 3900 m3

ilovice, rekultivacijo z vgradnjo 4950 m3 plod-
ne zemlje in zatravitvijo ter spremljajočimi deli,

– naprava 125 m obodnega ponikoval-
nega jarka,

– zasaditev roba odlagališča,
– naprava 2 piezometrov z opremo.
3. Okvirna vrednost razpisanih del znaša

16,000.000 SIT.
4. Pričetek in dokončanje del
Dela se pričnejš izvajati 1. 8. 1997 ozi-

roma s sklenitvijo izvajalske pogodbe.
Končni rok za dokončanje vseh del je

15. 10. 1997.
5. Lokacija objekta
Dela se bodo izvajala na lokaciji Odlaga-

lišča komunalnih odpadkov Pobrežje, ki se
nahaja na področju Zrkovske ceste, Zemljiče-
ve in Vzhodne ulice na Pobrežju v Mariboru.

6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji ponudnika z

davčno številko ponudnika,
– bonitetne obrazce: Bon 1 in 2 ali Bon

3, ki niso starejši od 30 dni,
– opcijo ponudbe,
– reference ponudnika,
– ponudbeni predračun,
– vzorec izvajalske pogodbe,
– terminski plan izvajanja del,
– način obračunavanja izvedenih del,
– garancijske roke in način zagotavljanja

kakovosti razpisanih del.
Ponudba lahko po oceni ponudnika vse-

buje ustrezna finančna zavarovanja ali dru-
ge ugodnosti do naročnika.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika

Naročnik bo prispele ponudbe vrednotil
po prioriteti vrstnega reda naslednjih meril:

– popolnost ponudbe,
– reference in usposobljenost ponudnika,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji (plačilni roki, odlog pla-

čil, kompenzacija),
– trajanje izvajanja del.
8. Razpisno dokumentacijo s popisom

del lahko ponudniki dvignejo pri JP Snaga,
d.o.o., Nasipna ul. 64, Maribor, v blagajni
podjetje, po predložitvi dokazila o vplačilu
stroškov razpisne dokumentacije. Stroške
razpisne dokumentacije v znesku 15.000
SIT vplača ponudnik na žiro račun naročni-
ka št. 51800-601-18972 ali na blagajni
podjetja.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
so na voljo pri Andreju Kovač, dipl. inž., tel.
062/316-581, faks 062/307-661.

9. Rok za oddajo ponudbe je 30 kole-
darskih dni vključno z dnem objave tega
razpisa do 12. ure, ne glede na vrsto pre-
nosa. Ponudniki oddajo ponudbe osebno
ali s priporočeno pošiljko na naslov naroč-
nika: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Nasip-
na ul. 64, 2000 Maribor.

Ponudbe morajo biti predane v enem
izvodu v zapečateni ovojnici z naslovom na-
ročnika in napisom: “Odplinjanje deponije
Pobrežje – etapa 98”, “Ne odpiraj, ponud-
ba!”, ter imenom ter naslovom ponudnika.

10. Javno odpiranje ponudb bo izvršeno
v prostorih Javnega podjetja Snaga, d.o.o.,
Nasipna ul. 64, Maribor, en delovni dan po
roku za oddajo ponudb ob 9. uri.

11. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni najkasneje v 5 dneh po dne-
vu odpiranja ponudb.

Javno podjetje Snaga, d.o.o., Maribor

Št. 008776 Ob-3723
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo sistema povezave med
lokalnimi računalniškimi omrežji

JP Vodovod-Kanalizacija
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: JP Vodovod Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: izvedba
sistema za povezavo med lokalnimi ra-
čunalniškimi omrežji JP Vodovod-Kana-
lizacija z mikrovalovnimi radijskimi na-
pravami.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: predvideni rok za izvedbo
je 6 mesecev po podpisu pogodbe, ki pa se
zaradi upravnega postopka lahko podaljša.

5. Ponudnik mora imeti servis v Ljubljani
ali bližnji okolici (do 30 km od sedeža na-
ročnika) in mora imeti organizirano 24-urno
dežurno službo za radijsko opremo.

6. Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika in ostale omejitve, ki bodo upoštevane,
so navedene v razpisni dokumentaciji.

7. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 7. 1998 do
13. ure, na naslov: JP Vodovod-Kanalizaci-
ja, d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.
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8. Vse ponudbe morajo biti oddane v
zapečateni pisemski ovojnici označene z oz-
nako “Ne odpiraj – Ponudba za povezavo
računalniških omrežij”, številko objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS in navedbo
naziva ter naslova ponudnika.

9. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 16. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: JP Vodovod-Kanaliza-
cija, Krekov trg 10, Ljubljana, v sejni sobi v
II. nadstropju.

10. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa s sklepom o izbiri najugodnejšega po-
nudnika najkasneje v 7 dneh po podpisu
sklepa o izbiri.

11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JP Vodovod-Kanalizacija,
Krekov trg 10, Ljubljana, II. nadstropje,
Franc Vizjak ali Primož Zupančič.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 22. 6. 1998 do 1. 7. 1998. Za dvig
razpisne dokumentacije se dogovorite po
tel. 17-29-473.

12. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo ponud-

niki na podlagi pismeno zastavljenih vpra-
šanj, ki jih posredujejo po faksu 314-681,
pod oznako ZJN 43 inž/98 – povezava raču-
nalniških omrežij do vključno 10. 7. 1998.

Ponudba mora veljati vsaj 60 dni od da-
tuma, ki je določen za oddajo ponudbe.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: osnovne podatke o izidu javnega razpi-
sa bomo objavili v Uradnem listu RS v roku
14 dni od sprejetja sklepa o izbiri najugod-
nejšega ponudnika.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
na istem naslovu proti plačilu materialnih
stroškov (virman) 5.000 SIT na žiro račun
50100-601-11581 ali na naši blagajni na
Krekovem trgu 10.

JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Ob-3724
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Župančičeva 6, Ljubljana, kont. oseba Igor
Verbič, Komenskega 12, Ljubljana, tel.
13-43-402, faks 13-10-094.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
1. enoprostorski osebni avto, sedem-

sedežni, 2000 ccm,
2. terensko vozilo, 1700 ccm.
3. Orientacijska vrednost naročila:
– pod 1. 5,500.000 SIT,
– pod 2. 1,700.000 SIT.
4. Dobavni rok: 30 dni od odpiranja po-

nudb.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
a) pod 1. – obvezen odkup staro za no-

vo (staro terensko vozilo Jeep Cherokee,
2.1 TD, prevoženih km 240.000, letnik
1992, prva registracija 1993),

b) ponudbena cena,
c) druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
6. Rok, v katerem lahko ponudniki pred-

ložijo ponudbe in način predložitve ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-

pele najkasneje do 29. 6. 1998 do 9. ure,
na naslov: Center šolskih in obšolskih dejav-
nosti, Komenskega 12, Ljubljana, prevzem-
nica Irena Škofjanc, Komenskega 12, Ljub-
ljana, tel. 061/13-43-402, faks 13-10-094.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS, z navedbo predmeta naročila:
“vozili – CŠOD”.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 1998
ob 12. uri, na naslovu: CŠOD, Komenske-
ga 12, Ljubljana, II. nadstropje.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 7. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo ter cena dokumentacije in
način plačila

Ponudba mora biti izdelana na podlagi raz-
pisne dokumentacije.Ponudniki lahko dvigne-
jo razpisno dokumentacijo vsak delovnik od
10. do 13. ure po objavi, na centrali Centra
šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenskega
12, Ljubljana, II. nadstropje pri Ireni Škorjanc,
na podlagi dokazila o vplačilu 3.000 SIT ne-
povratnih sredstev, ki jih ponudniki nakažejo
na žiro račun št. 50100-603-43666.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 28. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 7. 1998.
CŠOD, Center šolskih in obšolskih

dejavnosti Ljubljana

Ob-3725
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija LC
Ipavec–Lipoglav.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: pri-
četek del takoj po podpisu pogodbe, do-
končanje 60 dni po podpisu pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: merila so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Dostava ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 9. 7. 1998 do 8.
ure, na naslov: Mestna občina Ljubljana –
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, Trg MDB 7, 1000

Ljubljana, tel. 061/222-522, faks
125-90-28, soba št. 404.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
rekonstrukcijo LC Ipavec–Lipoglav”. Na hrbt-
ni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 9. 7. 1998
ob 9.30, na naslovu: Mestna občina Ljub-
ljana, Trg MDB 7, Ljubljana, odpiranje vodi
strokovna komisija MOL, soba št. 215.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje 7 dni po sprejemu
sklepa o izbiri.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana –
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljublja-
na, tel. 061/222-522, faks
061/125-90-28, soba št. 404.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na račun šte-
vilka: 50100-845-50358 sklic št. 728013.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Mestna občina Ljubljana, kont. oseba
Nevenka Brumen, dipl. inž. in Anton Huč,
inž. Trg MDB 7, Ljubljana, tel.
061/222-522, faks 061/125-90-28.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 8. 9. 1998.

Ob-3726
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija Ko-
rotanske ceste.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: pri-
četek del takoj po podpisu pogodbe, do-
končanje 60 dni po podpisu pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: merila so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Dostava ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 9. 7. 1998 do
8. ure, na naslov: Mestna občina Ljubljana
– Mestna uprava, Oddelek za gospodar-
ske javne službe in promet, Trg MDB 7,
1000 Ljubljana, tel. 061/222-522, faks
125-90-28, soba št. 404.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
rekonstrukcijo Korotanske ceste”. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 9. 7. 1998
ob 8.15, na naslovu: Mestna občina Ljub-
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ljana, Trg MDB 7, Ljubljana, odpiranje vodi
strokovna komisija MOL, soba št. 215.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje 7 dni po sprejemu
sklepa o izbiri.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana –
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljublja-
na, tel. 061/222-522, faks
061/125-90-28, soba št. 404.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na račun šte-
vilka: 50100-845-50358 sklic št. 728013.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Mestna občina Ljubljana, kont. oseba
Nevenka Brumen, dipl. inž. in Anton Huč,
inž. Trg MDB 7, Ljubljana, tel.
061/222-522, faks 061/125-90-28.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 8. 9. 1998.

Ob-3727
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija LC
Črna vas–Podpeč.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: pri-
četek del takoj po podpisu pogodbe, do-
končanje 90 dni po podpisu pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: merila so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Dostava ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 10. 7. 1998 do
8. ure, na naslov: Mestna občina Ljubljana
– Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, Trg MDB 7, 1000
Ljubljana, tel. 061/222-522, faks
125-90-28, soba št. 404.

Ponudbe morajo biti predložene ločeno v
zapečatenih kuvertah, označene morajo biti
z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za rekon-
strukcijo LC Črna vas–Podpeč”. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 1998
ob 8.15 na naslovu: Mestna občina Ljublja-
na, Trg MDB 7, Ljubljana, odpiranje vodi
strokovna komisija MOL, soba št. 215.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje 7 dni po sprejemu
sklepa o izbiri.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana –
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske

javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljublja-
na, tel. 061/222-522, faks
061/125-90-28, soba št. 404.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na račun šte-
vilka: 50100-845-50358 sklic št. 728013.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Mestna občina Ljubljana, kont. oseba
Nevenka Brumen, dipl. inž. in Anton Huč,
inž. Trg MDB 7, Ljubljana, tel.
061/222-522, faks 061/125-90-28.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 8. 9. 1998.
Mestna občina Ljubljana

Mestna uprava
Oddelek za gospodarske javne

službe in promet

Ob-3728
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro dobavitelja kontejnerja za

zbiranje nevarnih odpadkov iz
gospodinjstev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Celje, Komunalna direk-
cija, Prešernova 27, Celje.

2. Predmet javnega naročila: dobava
dveh kontejnerjev za zbiranje in hranje-
nje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Predvideni rok dobave: je oktober
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kakovost opreme,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– garancija.
6. Rok za predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 8. 7. 1998 do
10. ure, ne glede na način predložitve, na
naslov: Mestna občina Celje, Komunalna
direkcija Prešernova 27/II, 3000 Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – Ponudba za dobavo kon-
tejnerjev za nevarne odpadke”.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo v sredo, 15.
julija 1998 ob 11. uri, na naslovu: Mestna
občina Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, v sejni sobi.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje,
pooblastila za zastopanje.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje v 15 dneh od odpiranja ponudb.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpi-
sno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od
dneva objave v Uradnem listu RS, pa do
vključno 30. 6. 1998 med 8. in 10. uro, na
naslovu Javne naprave, Teharska 49, Celje.

Razpisno dokumentacijo zaintersirani
ponudniki dvignejo s potrdilom o plačilu
stroškov 3.000 SIT, katerega plačajo na ŽR
Javne naprave, d.o.o., Teharska 49, Celje,
št. 50700-601-105261 pri Agenciji RS za
plačilni promet, enota Celje.

Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo pri Milki

Leskošek ali Meti Širca na Javnih napravah
Celje, tel. 483-721.

10. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene od prispelih ponudb.

Ob-3729
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca izvedbe pilotnega

preizkusa čiščenja izcednih voda
komunalne deponije Bukovžlak pri

Celju
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Celje, Komunalna direk-
cija, Prešernova 27, Celje.

2. Predmet javnega naročila: izvedba pi-
lotnega preizkusa čiščenja izcednih vo-
da iz komunalne deponije Bukovžlak pri
Celju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Predvideni pričetek del je: 1. 9. 1998
in zaključek 1. 10. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference pri tovrstnih delih,
– strokovna usposobljenost,
– ponudbena cena.
6. Rok za predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 8. 7. 1998 do
10. ure, ne glede na način predložitve, na
naslov: Mestna občina Celje, Komunalna
direkcija Prešernova 27/II, 3000 Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in označe-
na “Ne odpiraj – Ponudba za izvedbo pilot-
nega preizkusa čiščenja izcednih voda”.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo v sredo, 15.
julija 1998 ob 10.30, na naslovu: Mestna
občina Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, v sejni sobi.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje,
pooblastila za zastopanje.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje v 45 dneh od odpiranja ponudb.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpi-
sno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od
dneva objave v Uradnem listu RS, pa do
vključno 30. 6. 1998 med 8. in 10. uro, na
naslovu Javne naprave, Teharska 49, Celje.

Razpisno dokumentacijo zaintersirani
ponudniki dvignejo s potrdilom o plačilu
stroškov 3.000 SIT, katerega plačajo na ŽR
Javne naprave, d.o.o., Teharska 49, Celje,
št. 50700-601-105261 pri Agenciji RS za
plačilni promet, enota Celje.

Ostali podatki
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Dodatne informacije se dobijo pri Milki
Leskošek ali Meti Širca na Javnih napravah
Celje, tel. 483-721.

10. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene od prispelih ponudb.

Mestna občina Celje

Ob-3730
Javno komunalno podjetje Grosuplje,

Cesta na Krko 7, Grosuplje, na podlagi 18.
in 19. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in sklepa direktorja JKPG o
pričetku oddaje javnega naročila, št.
TS-301/98 z dne 28. 5. 1998 objavlja

javni razpis
brez omejitev za izbiro izvajalca del

izdelave PGD in PZI (projektov za
gradbeno dovoljenje in projektov za
izvedbo del) za investicijo Deponija

komunalnih odpadkov v Špaji dolini –
I. in II. faza

1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje.

2. Predmet javnega razpisa je: izdelava
projektov za pridobitev gradbenega do-
voljenja in projektov za izvedbo del za
novo komunalno deponijo v Špaji Dolini
– I. in II. faza.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 2,500.000 SIT.

4. Rok za izdelavo projektov je do 60 dni
od sklenjene pogodbe za oddajo razpisanih
del.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– strokovna usposobljenost in reference

kadrov ponudnika,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
Opozorilo: najnižja ponudbena cena še ne

predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik
si pridržuje določiti eventualno manjši obseg
del od razpisanega z ozirom na razpoložljiva
sredstva ali odstopiti od podpisa pogodbe. V
obeh primerih ponudniki nimajo pravice do
uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

6. Rok za dostavo ponudbe je 10. 7. 1998
do 8.30, na naslov: Javno komunalno podjet-
je Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje.
Ponudbe morajo biti dostavljene osebno, in
sicer v zaprti kuverti z navedbo naslova po-
nudnika in z oznako “PGD in PZI Komunalna
deponija v Špaji Dolini – Ne odpiraj”. Ponud-
be, ki bodo poslane po pošti ali dostavljene
po preteku razpisanega roka, bo naročnik za-
vrnil in neodprte vrnil odpošiljatelju.

7. Odpiranje ponudb bo 10. 7. 1998 ob
9. uri na Javnem komunalnem podjetju v
Grosupljem. Ponudniki, ki bodo prisotni na
javnem odpiranju ponudb morajo predložiti
komisiji pismeno pooblastilo.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v 10 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

9. Razpisna dokumentacija in ogled pro-
jekta sta na voljo vsak delovni dan od 22. 6.
do 26. 6. 1998 od 8. do 10. ure na Jav-
nem komunalnem podjetju Grosuplje, Ce-
sta na Krko 7, pri Anici Teme, tel.762-311.
Za dodatne informacije lahko kandidati pi-
smeno zaprosijo na JKPG do vključno

30. 6. 1998. Odgovori, pomembni za vse
kandidate, bodo poslani na naslove vseh
kandidatov, ki bodo prevzeli razpisno doku-
mentacijo.

Javno komunalno podjetje
Grosuplje, d.o.o.

Ob-3731
Kraške lekarne Ilirska Bistrica, Gregorči-

čeva 8, Ilirska Bistrica, na podlagi določil
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca za gradbena,

obrtniška in instalacijska dela za
prenovo lekarniške podružnice Komen

1. Investitor: Kraške lekarne Ilirska Bi-
strica, Gregorčičeva 8, Ilirska Bistrica.

2. Predmet razpisa: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela za prenovo lekarniške po-
družnice v Komnu, Komen 118.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 18,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je 1. 9.
1998, predvideni rok dokončanja del je
15. 10. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so razvidna iz razpisne dokumentacije.

6. Rok za oddajo ponudbe je 17. 7.
1998 do 15. ure. Pisne ponudbe je potreb-
no oddati v zaprti pisemski ovojnici z ozna-
ko “Ponudba za lekarno Komen”, “Ne odpi-
raj”, na naslov: Kraške lekarne Ilirska Bistri-
ca, Gregorčičeva 8, 6250 Ilirska Bistrica.

7. Javno odpiranje prispelih ponudb bo
20. 7. 1998 ob 16. uri, v Lekarni Postojna,
Prečna 2, Postojna.

8. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 10 dni od odpiranja ponudb.

9. Razpisno dokumentacijo ponudniki
prejmejo na podjetju Misel, d.o.o., takoj po
objavi uradnega razpisa, in sicer vsak dan
med 8. in 15. uro, ob predhodnem plačilu
7.000 SIT na ŽR podjetja Misel, št.
52200-601-12092.

Kontaktna oseba je g. Čančula, tel.
067/23-738.

Kraške lekarne Ilirska Bistrica

Št. 22 Ob-3732
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) Občina Zagorje ob Savi objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca “Investicije v javno

infrastrukturo Občine Zagorje ob Savi”
I. Splošni podatki
1. Naročnik: Občina Zagorje ob Savi,

Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi, kont.
oseba Andrej Drnovšek, tel.0601/64-517,
faks 0601/64-011.

2. Predmet javnega naročila:
A) modernizacija lokalne ceste L-8121

Tirna–Brezovica–Zasavska gora–Ravne–Vi-
derga I. faza,

B) izgradnja vodovodnega omrežja Šent-
lambert I. faza in vodovodni sistem Pod-
kum,

C) asfaltiranje lokalnih in javnih cest,
D) oddaja zemeljskih del na lokalnih in

javnih cestah do priprave za asfaltiranje,
E) oddaja vzdrževalnih del na lokalnih in

javnih cestah,

F) sanacija temeljnih tal pri stanovanj-
skem objektu Borišek,

G) oddaja del za vzdrževanje gozdnih
cest,

H) izgradnja kanalizacijskega omrežja v
mestu Zagorje,

I) izvajanje strokovnega in finančnega
nadzora nad izvajanjem del,

J) izvajanje projektiranja lokalnih in jav-
nih cest.

3. Orientacijska vrednost naročila:
90,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je avgust
1998. Rok za dokončanje del pod 2. A, C,
D in F točko je okrober 1998, pod 2. E, I, J
točko do 30. 6. 1999.

5. Vsebina, obseg in zahtevanost pro-
jekta je razvidna iz razpisne dokumentacije.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– dokazilo o registraciji,
– predračun s ceno na enoto,
– fiksnost cen,
– reference in seznam podizvajalcev,
– usposobljenost ponudnika za realiza-

cijo ponujenih del,
– plačilni pogoji (pod A, B, C, D obvez-

no variantno ponuditi plačilo v letu 1999),
– BON 1 in BON 2,
– posebne ugodnosti ponudnika,
– investitor si pridržuje pravico, da glede

na ostale kriterije, najcenejše ponudbe ne
izbere kot najugodnejše,

– investitor si pridržuje pravico oddati de-
lo različnim ponudnikom,

– investitor si pridržuje pravico korigirati
obseg del glede na razpisno, projektno do-
kumentacijo in razpoložljivimi namenskimi
proračunskimi sredstvi,

– naročnik si pridržuje pravico pogajanja
s ponudniki v postopku priprave analize po-
nudb s ciljem racionalnejšega gospodarje-
nja s proračunskimi sredstvi.

7. Rok za oddajo ponudb je do 22. 7.
1998, do 12. ure, ne glede na vrsto preno-
sa, na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Ce-
sta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
Ponudba mora biti zapečatena in označe-
na: Ne odpiraj – Gradbena dela v Občini
Zagorje ob Savi.

8. Javno odpiranje ponudb bo 23. 7.
1998 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Zagor-
je ob Savi. Predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
razpisa dalje, vsak delovni dan od 7. do 12.
ure, na Občini Zagorje ob Savi, Oddelek
gospodarskih javnih služb – po predhodnem
nakazilu za postavko od A–F 10.000 SIT.

Način plačila: virman na račun številka:
52720-630-10077 – proračun Občine Za-
gorje ob Savi.

10. Obvestilo o izbiri
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-

ga razpisa najkasneje v dvajsetih dneh po
odpiranju ponudb.

Občina Zagorje ob Savi,
Oddelek za gospodarske javne službe

Občinska uprava

Št. 385/98 Ob-3744
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Klinični center Ljubljana, kont. oseba
Zoran Marič, dipl. inž., Zaloška cesta 2,
Ljubljana, tel. 061/316-076, faks
061/316-076, e-mail: zoran. maric@kclj.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dva strežnika v gru-

či (cluster) – povezava HOSTa z odje-
malci.

1. Strežnik (2 kosa)
– 2 × procesor Intel Pentium II (vsaj

350 MHz),
– 512 MB spomina (100 Mhz),
– 4 × trdi disk 4.5 GB v RAID 5 polju

(Hot Swap),
– 2 × mrežna kartica UTP 100 Mbps.

2. Clustering programska oprema:
omogoča naj “fail safe” delovanje gruče.

3. Komunikacijska oprema
– 1 kos 100 Mbps mrežna kartica za

obstoječe stikalo,
– 1 kos HUB Mbps – 8 priključkov.
3. Orientacijska vrednost naročila:

7,000.000 SIT.
4. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 7. 1998 do
9. ure, na naslov: Klinični center Ljubljana,
prevzemnik tajništvo Komercialnega sek-
torja, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana,
tel. 061/143-1100, faks 061/143-1254,
soba št. 13.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

5. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 1. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Klinični center Ljub-
ljana, odpiranje vodi mag. Franc Bohinc,
dipl. ek., Zaloška 7/glavna stavba KC –
predavalnica IV., Ljubljana.

6. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 7. 1998.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Klinični center Ljubljana,
Komercialni sektor, kont. oseba Karmen P.
Tršelič, v.u.d., (vsak delovni dan med 9. in
12. uro), Poljanski nasip 58, Ljubljana, tel.
061/143-1122, faks 061/143-1254, so-
ba št. 15.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 6. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije na blagajni Klinič-
nega centra, Bohoričeva 28, Ljubljana, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro.

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Klinični center Ljubljana, kont. oseba
Zoran Marič, dipl. inž., Zaloška cesta 2,

Ljubljana, tel. 061/316-076, faks
061/316-076, e-mail: zoran. maric@kclj.si.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 14. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 7. 1998.

Št. 384/98 Ob-3745
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Klinični center Ljubljana, kont. oseba
Zoran Marič, dipl. inž., Zaloška cesta 2,
Ljubljana, tel. 061/316-076, faks
061/316-076, e-mail: zoran. maric@kclj.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
SPS Pediatrična klinika, Vrazov trg
Komunikacija se izvede z 8 kanalno fiber

optično povezavo med IC preko Dermatološke
klinike do Klinike za ORL, kjer se postavi ko-
munikacijska omarica višine min. 1800 mm.
Na Dermatološki kliniki se zvije ustrezna dolži-
na kabla za bodočo postavitev komunikacij-
skega vozlišča. Iz Klinike za ORL se izvede
naslednja 4 kanalna fiber optična povezava
do Pediatrične klinike, kjer se postavi druga
komunikacijska omarica enake višine. V ko-
munikacijsko omarico Pediatrične klinike se
vgradijo potrebne komunikacijske komponen-
te, in sicer: Ethernet stikalo s 24 10 Base-T in
dvema 10/100 Base-T priključkoma, ki se
preko ustreznih fiber optičnih modulov priklju-
či na obstoječe stikalo v IC.

SPS Interna klinika
KO za Gastroenterologijo, Japljeva

ulica
Za povezavo z GKV “Cevna pošta” se

uporabi 8 kanalna fiber optična povezava.
Na obeh straneh se fiber optična povezava
zaključi na razvodnih panelih. V KO se posta-
vi komunikacijsko vozlišče z omarico višine
min. 1800 mm, v katerega se vgradijo na-
slednje naprave: 16 portno 10 Base-T stika-
lo z vgrajenim FDDI SAS modulom za priklju-
čitev na hrbtenično omrežje in eno prosto
opcijsko režo za FDDI DAS, 100 Base-Tx/Fx
ali ATM. Potrebno razširitev obstoječega
FDDI koncentratorja v GKV “Cevna pošta”.

Infekcijska klinika, Japljeva ulica
Povezava med KO za gastroenterologijo

in Infekcijsko kliniko se izvede kot 4 kanalna
fiber optična povezava, ki se na obeh stra-
neh ustrezno zaključi. V Infekcijski kliniki se
postavi komunikacijska omarica višine min.
1800 mm, v katero se vgradijo naslednje
komunikacijske komponente: Ethernet stika-
lo s 24 10 Base-T in dvema 10/100 Base-T
priključkoma, ki se preko ustreznih fiber op-
tičnih modulov priključi na predvideno stikalo
v prostorih KO za gastroenterologijo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 7. 1998 do 9.
ure, na naslov: Klinični center Ljubljana,
Komercialni sektor, prevzemnik tajništvo Ko-
mercialnega sektorja, Poljanski nasip 58,
1000 Ljubljana, tel. 061/143-1100, faks
061/143-1254, soba št. 13.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

5. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 3. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Klinični center Ljub-
ljana, odpiranje vodi mag. Franc Bohinc,
dipl. ek., Zaloška 7/glavna stavba KC –
predavalnica IV., Ljubljana.

6. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 7. 1998.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Klinični center Ljubljana,
Komercialni sektor, kont. oseba Karmen P.
Tršelič, v.u.d., (vsak delovni dan med 9. in
12. uro), Poljanski nasip 58, Ljubljana, tel.
061/143-1122, faks 061/143-1254, so-
ba št. 15.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 7. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije na blagajni Klinič-
nega centra, Bohoričeva 28, Ljubljana, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro.

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Klinični center Ljubljana, kont. oseba
Zoran Marič, dipl. inž., Zaloška cesta 2,
Ljubljana, tel. 061/316-076, faks
061/316-076, e-mail: zoran. maric@kclj.si.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 16. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 7. 1998.
Klinični center Ljubljana

Št. 8120/1998/952 Ob-3746
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Milan Dodig, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
061/174-31-20, 041/644-502, faks
061/174-31-22.

2. Predmet javnega naročila: izvajanje
gozdnih posekov in širitev DV tras na
dveh območjih EP Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 16,900.000
SIT, čas razpisa: začetek junij 1998 in za-
ključek avgust 1998.

4. Rok izvedbe: julij 1999.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem raz-

pisu in merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane

Pogoji za sodelovanje na javnem razpi-
su so:
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– ponudnik mora imeti najmanj 5 zapo-
slenih delavcev,

– oddaja dela podizvajalcem ni dovo-
ljena,

– ponudnik mora izpolnjevati pogoje, ki
jih predpisuje pravilnik o minimalnih pogo-
jih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v
gozdovih iz Ur. l. RS, št. 35/94,

– ponudnik mora biti pripravljen spreje-
ti pogoje dela – delo ni kontinuirano, ker je
vezano na možnost odklopov, ki so odvisni
od elektroenergetske bilance; ob havari-
jah je potreben takojšen pristop k delu (od-
zivni čas 1 ura); delo je v bližini naprav pod
napetostjo,

– ponudnik mora imeti dokazila o pozna-
vanju določil zakona o varstvu pri delu in
upoštevati določila pravilnika o varstvu pri
delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur.
l. RS, št. 29/92),

– ostali pogoji iz razpisne dokumentacije.
Merila so navedena v razpisni dokumen-

taciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje 10. 7. 1998 do
8.30, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnica Katarina Lipovec, Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, tel. 061/174-24-56,
faks 061/174-24-42, soba 3C5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba javni razpis –
Izvajanje gozdnih posekov in širitev DV tras
na dveh območjih EP Ljubljana” in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje bo 10. 7. 1998 ob
9. uri, na naslovu: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
odpiranje vodi Milan Dodig, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 061/174-31-20, faks
061/174-31-22, soba št. 40/IV.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Mojca Ferleš, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 061/174-24-41, faks
061/174-24-42, soba št. 22/IV.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 7. 1998, med 8. in 12. uro, za
117.150 SIT.

Način plačila: virmansko, na žiro račun
številka: 50106-601-90093.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 25. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 1232/98 Ob-3747
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: JP Komunala Novo mesto, kont. oseba
Anton Tomažin, inž., Podbevškova 12, No-
vo mesto, tel. 068/323-596, faks
068/323-816, skladišče.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava vozila – ka-

nalizacijska cisterna.
3. Orientacijska vrednost naročila:

21,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 29. 7. 1998 in/ali zaključek 22. 2. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
14. ure, na naslov: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, Rozmanova ul. 2, prevzemnik
Anton Tomažin, inž., Podbevškova 12,
8000 Novo mesto, tel. 068/323-596, faks
068/323-816, skladišče.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 22. 7. 1998
ob 8. uri, na naslovu: JP Komunala Novo
mesto, odpiranje vodi Žarko Kovačevič, dipl.
inž. gr., Rozmanova ul. 2, Novo mesto, tel.
068/324-201, faks 068/324-115, sejna
soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: JP Komunala Novo mesto, kont.
oseba Anton Tomažin, inž., Podbevškova 12,
Novo mesto, tel. 068/323-596, faks
068/323-816, skladišče.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 7. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun JP
Komunala Novo mesto, številka:
52100-601-11459, z navedbo predmeta
naročila “nabava vozila – kanalizacijska ci-
sterna”, pri Agenciji za plačilni promet Novo
mesto.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: JP Komunala, d.o.o., Novo mesto, kont.
oseba Anton Tomažin, inž., Podbevškova
12, Novo mesto, tel. 068/323-596, faks
068/323-816, skladišče.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 30. 5. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7. 8. 1998.

Št. 60-1208/98 Ob-3748
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
JP Komunala, d.o.o., Novo mesto, kont. ose-
ba Simon Štukelj, Rozmanova 2, Novo me-
sto, tel. 068/323-594, faks 068/323-816.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje in vzdrže-

vanje javnih površin:
– čiščenje javnih površin v Novem mestu,
– čiščenje javnih površin v lokalnih sre-

diščih,
– izvajanje zimske službe na javnih povr-

šinah,
– vzdrževanje vodnjakov na Glavnem in

Novem trgu.
3. Orientacijska vrednost naročila:

20,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 36 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 20. 7. 1998 do 12.
ure, na naslov: JP Komunala, d.o.o., Novo
mesto, prevzemnik JP Komunala, d.o.o., No-
vo mesto, Podbevškova 12, 8000 Novo me-
sto, tel. 068/323-594, faks 068/323-816.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba za čiščenje in
vzdrževanje javnih površin – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 21. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, odpiranje vodi Žarko Kovače-
vič, dipl. inž. gr., Rozmanova 2, Novo me-
sto, tel. 068/321-524, faks 068/322-248,
sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 7. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JP Komunala, d.o.o., Roz-
manova 2, Novo mesto, kont. oseba Marti-
na Vidrih, Podbevškova 12, Novo mesto,
tel. 068/323-594, faks 068/323-816.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 7. 1998 za 10.000 SIT, vsak delov-
nik med 10. in 13. uro.

Način plačila: ob predložitvi potrdila
Agencije za plačilni promet RS o plačilu ma-
terialnih stroškov, na račun številka:
52100-601-11459 – JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, s pripisom “čiščenje in vzdrže-
vanje javnih površin”.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 19. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7. 8. 1998.

Št. 60-1231/98 Ob-3749
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: JP Komunala, d.o.o., Novo mesto,
kont. oseba Bogoslav Nunič, gr. teh., tel.
068/321-514, faks 068/324-115, soba
št. 6.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja kanalizaci-
je v Smolenji vasi.

Gradnja kanala 3 od J 20–J 22 PVC, DN
250 v dolžini 79,27 m.

Gradnja kanala 11 iz PVC DN 200–250
v dolžini 274,56 m.

Gradnja kanala 12 iz PVC DN 200 v
dolžini 104,58 m.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 45 dni, začetek 1. 9. 1998
in/ali zaključek 16. 10. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, prevzemnik JP Komunala,
d.o.o., Novo mesto, Muzejska 5, 8000 No-
vo mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115, soba št. 6.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Kanalizacija Mali Slat-
nik” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 21. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, odpiranje vodi Žarko Kovače-
vič, dipl. inž. gr., Rozmanova 2, Novo me-
sto, tel. 068/321-524, faks 068/324-115,
sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 7. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: JP Komunala, d.o.o., Novo me-
sto, kont. oseba Andreja Gorše, inž. gr., Mu-
zejska 5, Novo mesto, tel. 068/321-514,
faks 068/324-115, soba št. 6.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 7. 1998 za 20.000 SIT, vsak delov-
nik med 9. in 12. uro.

Način plačila: ob predložitvi potrdila
Agencije za plačilni promet RS o plačilu ma-
terialnih stroškov, na račun številka:
52100-601-11459 – JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, s pripisom “kanalizacija Smo-
lenja vas”.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 21. 8. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 7. 8. 1998.

Ob-3750
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: JP Komunala, d.o.o., Novo mesto, kont.
oseba Bogoslav Nunič, gr. teh., Muzejska
5, Novo mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115, soba št. 6.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: gradnja fekalne ka-

nalizacije OBRH I. faza.
3. Orientacijska vrednost naročila:

16,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 60 dni, začetek 1. 9. 1998
in/ali zaključek 31. 10. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 7. 1998 do
14. ure, na naslov: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, prevzemnik JP Komunala,
d.o.o., Novo mesto, Muzejska 5, 8000 No-
vo mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115, soba št. 6.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Fekalna kanalizacija
OBRH I. faza” in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo
predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 21. 7. 1998
ob 14. uri, na naslovu: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, odpiranje vodi Žarko Kovače-
vič, dipl. inž. gr., Rozmanova 2, Novo me-
sto, tel. 068/321-524, faks 068/324-115,
sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 7. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: JP Komunala, d.o.o., Novo me-
sto, kont. oseba Andreja Gorše, inž. gr., Mu-
zejska 5, Novo mesto, tel. 068/321-514,
faks 068/324-115, soba št. 6.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 7. 1998 za 20.000 SIT, vsak delov-
nik med 9. in 12. uro.

Način plačila: ob predložitvi potrdila
Agencije za plačilni promet RS o plačilu ma-
terialnih stroškov, na račun številka:
52100-601-11459 – JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, s pripisom “gradnja fekalne
kanalizacije OBRH I. faza”.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 21. 8. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 7. 8. 1998.

JP Komunala, d.o.o., Novo mesto

Ob-3751
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Jelena Ronko, Cigaletova 15, Ljubljana, tel.
304-225, faks 133-73-00, soba št. 306,
e-mail: jelena.ronko@telekom.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava osebnih

varstvenih sredstev.
3. Orientacijska vrednost naročila:

120,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 15. 9. 1998 in/ali zaključek 15. 9.
1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena,
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji, usposobljenost ponudnika za dobavo
osebnih varstvenih sredstev, reference na
področju izdelave, roki dobave, formalni,
delovni in tehnični pogoji za dobavo oseb-
nih varstvenih sredstev, ponudbena cena,
druge ugodnosti.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
prevzemnik tajništvo sektorja za nabavo in
logistiko, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, tel.
304-225, faks 133-73-00, soba št. 306.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 21. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., odpiranje vodi predsednik komisije,
Cigaletova 15, Ljubljana, soba št. 801.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 2. 8. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d.,
kont. oseba tajništvo sektorja za nabavo in
logistiko, Cigaletova 15, Ljubljana, tel.
304-225, faks 133-73-00, soba št. 306.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 7. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 50100-601-35407.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Jelena Ronko, Cigaletova 15, Ljubljana, tel.
304-225, faks 133-73-00, soba št. 306.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 30. 8. 1998.
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Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 8. 1998.

Telekom Slovenije, d.d.

Ob-3752
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Kozje, kont. oseba Suzana
Kunst, Kozje 37, Kozje, tel. 063/801-074,
faks 063/801-075.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova ceste L 7483
Železno–Grad Podsreda.

3. Orientacijska vrednost naročila:
59,302.673,33 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 17. 8. 1998 in/ali zaključek 30. 10.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri  ocenjevanju  ponudb  ne  bodo
upoštevane  preference  za  domače  po-
nudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 21. 7. 1998 do
11. ure, na naslov: Občina Kozje, prevzem-
nica Irena Jug, Kozje 37, 3260 Kozje, tel.
063/801-074, faks 063/801-075.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 21. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Kozje, odpi-
ranje vodi Irena Jug, Kozje 37, Kozje, tel.
063/801-074, faks 063/801-075.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Kozje, kont. oseba
Suzana Kunst, Kozje 37, Kozje, tel.
063/801-074, faks 063/801-075

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: potrdilo Agencije za plačil-
ni promet RS, na račun številka:
50730-630-10194 (Občina Kozje), s pripi-
som razpisna dokumentacija.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 14. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.
Občina Kozje

Št. 216/98 Ob-3753
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Nova Gorica, kont. ose-
ba Furlan Janko, Trg Edvarda Kardelja 1,
Nova Gorica, tel. 065/28-011, faks
065/21-233, soba št. 13/I.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova sanitarij v
stavbi MONG.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 8. 1998 in/ali zaključek 15. 9. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Nova
Gorica, prevzemnik Oddelek za občo upra-
vo, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Go-
rica, tel. 065/28-011, faks 065/21-233,
soba št. 12/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 13. 7. 1998
ob 12.15, na naslovu: Mestna občina Nova
Gorica, odpiranje vodi Furlan Janko, Trg
Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, tel.
065/28-011, faks 065/21-233, steklena
dvorana.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Mestna občina Nova Gorica, kont.
oseba Franzogna Dornik Ingrid, Trg Edvarda
Kardelja 1, Nova Gorica, tel. 065/28-011,
faks 065/21-233, soba št. 12/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
52000-630-7001.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 1. 8. 1998.
Mestna občina Nova Gorica

Št. 110-1/98 Ob-3754A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje storitev

pridobivanja objektov in razreševanje
problematike rušencev za potrebe grad-
nje AC odseka Slivnica–Pesnica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
125,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: 9 mesecev po
prejemu dokumentacije.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 21. 7. 1998 do 8.30
na naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj – “Ponudba
za: Opravljanje storitev pridobivanja objek-
tov in razreševanje problematike rušencev
za potrebe gradnje AC odseka Slivnica–Pe-
snica”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 21. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
naročnik Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna ko-
misija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-74, soba št. 320/III.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-31,
faks 061/178-83-32, soba št. 104.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 7. 1998 za 5.500 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
104) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Vesna Sodja, dipl. jur.,
Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
061/13-22-241, faks 061/13-22-170.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 19. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 9. 1998.

Št. 110-1/98 Ob-3754B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje.
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2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje storitev

pridobivanja zemljišč za del zahodne
obvoznice Maribora – desni breg od Ko-
roškega mostu do ceste Proletarskih
brigad.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,680.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: 6 mesecev po
prejemu dokumentacije.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 21. 7. 1998 do
9.30 na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: Opravljanje storitev pridobivanja zem-
ljišč za del zahodne obvoznice Maribora –
desni breg od Koroškega mostu do ceste
Proletarskih brigad”. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 21. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
naročnik Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna ko-
misija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-74, soba št. 320/III.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič,
dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-31, faks 061/178-83-32, so-
ba št. 104.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 7. 1998 za 3.700 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
104) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Vesna Sodja, dipl. jur.,
Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
061/13-22-241, faks 061/13-22-170.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 19. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.
Družba za avtoceste v

Republiki Sloveniji, d.d.

Št. 110-1/93 Ob-3755A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba Matej Lapajne,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-86, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova cestišča
ceste R-2-404 (R 381) odsek 1380
Ilirska Bistrica–Pivka km 15.885 do
km 16.623.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 6 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše

ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 22. 7. 1998 do 9.30
na naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Obnova cestišča Ilirska Bistrica–Pivka.” -
M.D. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 22. 7.
1998, ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška
19, Ljubljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Miloš Dernovšek, dipl.
inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-01, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 323.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 22. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-3755B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba Božo Kordin,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-86, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 208.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ce-
ste R 326/1162 Trebnje–Mokronog.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 4 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše

ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 22. 7. 1998 do 8.30
na naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Rekonstrukcija ceste Trebnje–Mokro-
nog.” - T.P. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 22. 7.
1998, ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška
19, Ljubljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun števil-
ka:50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Tibor Praprotnik, dipl.
inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-09, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 318.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 22. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-3755C
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba Matej Lapajne,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-86, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova cestišča
krajevne ceste J 47 (zelena meja) Mar-
šiči–Mlini od km 0.000 do km 3.090
(3.090 m).

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 6 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše

ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 20. 7. 1998 do 10.30
na naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Obnova cestišča Maršiči–Mlini”. - M.D.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 20. 7.
1998, ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška
19, Ljubljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Miloš Dernovšek, dipl.
inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-01, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 323.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 20. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 19. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-3755Č
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž
Čepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-91, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija usada nad
podpornim zidom na R 1/221 (R336)
Hrastnik–Trbovlje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

4. Dobavni rok: 60 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše

ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 7. 1998 do
9.30 na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Sanacija usada nad podpornim zidom
Hrastnik–Trbovlje”. - Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 10. 7.
1998, ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška
19, Ljubljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 2. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 6. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Brane Batistič, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-19, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 320.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 10. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 9. 8. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-3755D
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba  vsebine:  preplastitev  ceste
M 10-301 Vrhnika–Logatec od km
2.450 do km 3.100.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 10 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše

ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 7. 1998 do
8.30 na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Preplastitev ceste M 10 Vrhnika–Loga-
tec.” - J.M. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 10. 7.
1998, ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška
19, Ljubljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 2. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 6. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Janez Mikolič, grad. teh.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-35, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 303.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 10. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 9. 8. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-3755E
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze - Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba Matej Lapajne,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-86, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ce-
ste 428 (R-430) odsek 1249 Ljubno-Lu-
če od km 7.000 do km 8.010.

3. Orientacijska vrednost naročila:
150,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 6 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše

ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 7. 1998 do
9.30 na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Rekonstrukcija ceste R 340 Ljublno Lu-
če.” - J.V. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošilajtelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 23. 7.
1998, ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška
19, Ljubljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-80-36, soba št. 320/II.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Constructa, d.o.o., Celje, kont. oseba
Jože Vengust, inž., Gledališka 2, Ljubljana,
tel. 063/484-362, faks 063/484-363.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 23. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 22. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-3755F
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze - Direkci-

ja RS za ceste, kont. oseba Božo Kordin,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-28, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 208.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ce-
ste M 6, odsek 263 skozi Ribnico.

3. Orientacijska vrednost naročila:
80,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 5 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše

ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 7. 1998 do
10.30 na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Rekonstrukcija ceste skozi Ribnico.” T.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 22. 7.
1998, ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška
19, Ljubljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 9. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljublja-
na, kont. oseba Tibor Praprotnik dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-09,
faks 061/178-83-26, soba št. 318.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 22. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 9. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze -

Direkcija RS za ceste

Št. 124/98 Ob-3756
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., kont.

oseba Andrej Božič, jur., Titova 106, Seno-
vo, tel. 0608/71-300, faks 0608/71-879.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: organizacija in iz-

vedba usposabljanja delavcev Rudnika
Senovo v zapiranju v smislu prekvalifi-
kacije.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 8. 1998 in/ali zaključek 30. 10.
2000.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Rudnik Senovo v zapira-
nju, d.o.o., prevzemnica Jožica Kodrič, Ti-
tova 106, 8281 Senovo, tel. 0608/71-300,
faks 0608/71-879.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Rudnik Senovo v
zapiranju, d.o.o., odpiranje vodi Andrej Bo-
žič, jur., Titova 106, Senovo, tel.
0608/71-300, faks 0608/71-879, sejna
soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Rudnik Senovo v zapiranju,
d.o.o., kont. oseba Andrej Božič, jur., Tito-
va 106, Senovo, tel. 0608/71-300, faks
0608/71-879.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 7. 1998 do 12. ure, za 3.000 SIT.

Način plačila: virman ali položnica, na
račun številka: 51600-601-24464, sklic na
št. 17007.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 30. 10. 2000.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7. 8. 1998.
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.

Ob-3757
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunalno podjetje Velenje, kont. ose-
ba Mira Kokot, Koroška 37b, Velenje, tel.
063/856-251, faks 063/855-796, soba
št. 21.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
in strojna dela.

Navedba vsebine: izvedba rekonstruk-
cije obstoječega sekundarnega toplo-
vodnega omrežja iz toplotne postaje
TPP 324 ob zimskem bazenu v Velenju.
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3. Orientacijska vrednost naročila:
13,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 27. 7. 1998 in zaključek najkasneje do
31. 8. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Komunalno podjetje Ve-
lenje, prevzemnica Mira Kokot, Koroška
37b, 3320 Velenje, tel. 063/856-251, faks
063/855-796, soba št. 21.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 20. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Komunalno podjetje
Velenje, Koroška 37b, Velenje, tel.
063/856-251, faks 063/855-796, soba
št. 41.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunalno podjetje Vele-
nje, kont. oseba Mira Kokot, Koroška 3a,
Velenje, tel. 063/856-251.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 7. 1998 za 9.000 SIT, med 8. in
11. uro, po predhodni telefonski najavi ali
faks.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 52800-601-46145.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na na-

slovu: Komunalno podjetje Velenje, kont.
oseba  Ervin  Miklavžina,  inž.  str.,  Ko-
roška 3a, Velenje, tel. 063/853-380, faks
063/853-491.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 20. 8. 1998.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Št. 0048/1-308/39-98 Ob-3758
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Dragan Vidic, Štefanova 2, Ljubljana,
tel. 061/172-4411.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava opreme cen-

tralnega računalniškega sistema MNZ.
3. Orientacijska vrednost naročila:

40,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 45 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni do 10%.

Merila: ustreznost tehničnim zahtevam,
kvaliteta, zanesljivost ter kompatibilnost z de-
lujočo opremo in sistemi, cena opreme,
stroški obratovanja, plačilni pogoji in dobavni
roki, vzdrževanje in servisiranje v garancijskem
in pogarancijskem roku, poslovna zanesljivost
dobavitelja in dosedanje izkušnje pri poslova-
nju, kadrovska zasedba ponudnika za pred-
met javnega razpisa, reference doma in v tuji-
ni, dokazilo o zastopstvu oziroma poslovnem
odnosu s principalom, podizvajalcem.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 21. 7. 1998 do
14. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, prevzemnik vložišče, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, tel. 061/172-5111.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
javni razpis za dobavo opreme centralnega
računalniškega sistema MNZ, št.
308/39-98”.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 22. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju, morajo predložiti
pooblastilo o zastopanju.

Naročnik: Ministrstvo za notranje zadeve
RS, odpiranje vodi Nataša Grgasovič ali
Franc Bevc, Kotnikova 8a, Ljubljana, soba
št. 14, 15.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 13. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, kont. oseba Branislav Protega,
Štefanova 2, Ljubljana, tel. 061/172-4223.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za ogled in dvig od dneva objave do 20. 7.
1998, od 9. do 10.30 (razen dnevov, ko
državni organi ne delajo).

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-39-98.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Dragan Vidic, Štefanova 2, Ljubljana,
tel. 061/172-4411.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 19. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-3759
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Osnovna šola Ivanjkovci, kont. oseba
Irma Bezjak, Ivanjkovci 71/a, Ivanjkovci, tel.
062/714-112, faks 062/714-112.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: prekritje strehe na
OŠ Ivanjkovci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek avgust 1998 in/ali zaključek avgust
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 7. 1998 do 9.
ure, na naslov: Osnovna šola Ivanjkovci,
prevzemnica Irma Bezjak, Ivanjkovci 71/a,
2259 Ivanjkovci, tel. 062/714-112, faks
062/714-112.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 6. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Osnovna šola Ivanj-
kovci, odpiranje vodi Irena Meško Kuko-
vec, Ivanjkovci 71/a, Ivanjkovci, tel.
062/714-112, faks 062/714-112.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Osnovna šola Ivanjkovci,
kont. oseba Irma Bezjak, Ivanjkovci 71/a,
Ivanjkovci, tel. 062/714-112, faks
062/714-112.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 6. 1998 do 11. ure.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 6. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.
Osnovna šola Ivanjkovci

Št. 33/98 Ob-3760
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škof-
ja Loka.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: plinska kotlovnica
Mestni trg 20, Škofja Loka – preuredi-
tev.

3. Orientacijska vrednost naročila: 18
mio SIT.
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4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 24. 7. 1998 in/ali zaključek 1. 9. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Lokainvest, d.o.o., prev-
zemnica Anka Gregorc, Kapucinski trg 7,
4220 Škofja Loka, tel. 064/656-090, faks
064/624-117, tajništvo, e-mail: lokainvest-
@k2.net.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 3. 7. 1998
ob 12.15, na naslovu: Lokainvest, d.o.o.,
odpiranje vodi Simon Frelih, Kapucinski trg
7, Škofja Loka, tel. 064/656-090, faks
064/624-117, e-mail: lokainvest@k2.net.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 13. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Lokainvest, d.o.o., kont.
oseba tajništvo – Anka Gregorc, Kapucinski
trg 7, Škofja Loka, tel. 064/656-090, faks
064/624-117, e-mail: lokainvest@k2.net.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virmansko ali gotovinsko,
na račun številka: 51510-601-11191.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 30. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 7. 1998.
Občina Škofja Loka

Št. VV-15-65/98 Ob-3761
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, Novo mesto, kont. oseba Tončka
Novak, Novi trg 6, Novo mesto, tel.
068/317-158, faks 068/317-157, soba
št. 58/II.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prevozi osnovnošol-

skih otrok v Mestni občini Novo mesto
za šolsko leto 1998/99 za osnovne šo-
le: Bršljin, Brusnice, Center, Dolenjske
Toplice, Mirna peč, Stopiče, Šmarjeta,
Šmihel, Vavta vas in Žužemberk.

Na ta razpis sprejemamo samo ponud-
be za prevoz učencev, ki se nanašajo na
vse osnovne šole v občini, ki so predmet
razpisa.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 45,000.000
SIT, 19. 6. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: od
septembra 1998 do junija 1999, vse šol-
ske dni po šolskem koledarju za šolsko leto
1998/99.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: izhodiščna cena, druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji, plačilni po-
goji, način usklajevanja cen, reference za
izvajanje tovrstnih prevozov, usposobljenost
in sposobnost ponudnika, najcenejši ponud-
nik ni nujno najugodnejši.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Novo
mesto, Sekretariat za izobraževanje, Novi
trg 6, 8000 Novo mesto, prevzemnica Da-
rinka Slanc, tel. 068/317-154, faks
068/317-157, soba št. 54/II.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 20. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Mestna občina Novo
mesto, odpiranje vodi Marjana Majster,
Seidlova cesta 1, Novo mesto, tel.
068/317-202, sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 4. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Novo me-
sto, Sekretariat za izobraževanje, kont. ose-
ba Darinka Slanc, Novi trg 6, Novo mesto,
tel. 068/317-154, faks 068/317-157, so-
ba št. 54/II.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 7. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 18. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7. 8. 1998.
Mestna občina Novo mesto

Ob-3763
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Romana Berniak, dipl. inž., Titova c.
38, Maribor, tel. 062/44-252, faks
062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izgradnjo KKO in RNO Ptuj – smer Ra-
belčja vas.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 3. 9.
1998 in zaključek 15. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: najnižja cena, druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 7. 1998 do
8. ure, na naslov: Telekom Slovenije, PE
Maribor, prevzemnik vložišče, Titova c. 38,
2001 Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 23. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
PE Maribor, odpiranje vodi Dušan Nova-
čan, dipl. prav., Titova c. 38, Maribor, tel.
062/44-400, faks 062/104-444.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, PE Ma-
ribor, kont. oseba vložišče, Titova c. 38,
Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444, soba št. 006.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko plačilo na bla-
gajni Telekom Slovenije, PE Maribor.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Romana Berniak, dipl. inž., Titova c.
38, Maribor, tel. 062/44-252, faks
062/104-444.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 19. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 8. 1998.

Ob-3764
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Dušan Sprogar, dipl. inž., Titova c.
38, Maribor, tel. 062/44-254, faks
062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
rekonstrukcijo in povečavo KKO Ruše z
uvedbo izdvojene enote ATC v Bistrici
ob Dravi.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 1. 10.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.
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5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 7. 1998 do 8.
ure, na naslov: Telekom Slovenije, PE Mari-
bor, prevzemnik vložišče, Titova c. 38,
2001 Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 2. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
PE Maribor, odpiranje vodi Dušan Nova-
čan, dipl. prav., Titova c. 38, Maribor, tel.
062/44-400, faks 062/104-444.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, PE Ma-
ribor, kont. oseba vložišče, Titova c. 38,
Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko plačilo na bla-
gajni Telekom Slovenije, PE Maribor.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Dušan Sprogar, dipl. inž., Titova c.
38, Maribor, tel. 062/44-254, faks
062/104-444.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 19. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.

PE Maribor

Ob-3765
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, kont.
oseba Margareta Jeraj, d.i.a., Župančičeva
6, Ljubljana, tel. 061/212-838, faks
061/1312-327.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: Športni zavod Rav-
ne-Prevalje na Koroškem; izvedba grad-
beno-obrtniških in instalacijskih del v
šolski telovadnici, garderobah in sanita-
rijah.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 8. 1998 in/ali zaključek 15. 11.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 7. 1998 do
14. ure, na naslov: ZIM, d.o.o., Maribor,
prevzemnik Dragica Florjanič, Slovenska
40, 2000 Maribor, tel. 062/2201-582,
faks 062/205-73.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Urad RS za šolstvo,
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, odpira-
nje vodi Margareta Jeraj, d.i.a., Trubarjeva
5, Ljubljana, soba št. 95.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: ZIM, d.o.o., Maribor, kont.
oseba Matjaž Bertoncelj, d.i.a., Slovenska
40, Maribor, tel. 062/2201-582, faks
062/205-73.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 7. 1998 za 25.000 SIT.

Način plačila: virmansko nakazilo, na ra-
čun številka: 51800-601-18236.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.
Republika Slovenija

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 317/98 Ob-3766
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,
Hrastnik, kont. oseba Ramšak Viktor, inž.,
Cesta 3. julija 7, Hrastnik, tel.
0601/43-361, faks 0601/44-000.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.

Navedba vsebine: izgradnja objektov
za dopolnitev I. faze deponije Unično
(sortirni plato in kompostarna) ter doba-
va geotekstilov in zabojnikov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
53,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 8. 1998 in/ali zaključek 1. 10. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 7. 1998 do
11. ure, na naslov: Komunalno-stanovanj-
sko podjetje, d.d., Hrastnik, prevzemnica
Majes Zorka, Cesta 3. julija 7, 1430 Hrast-
nik, tel. 0601/43-361, faks 0601/44-000.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Komunalno-stano-
vanjsko podjetje, d.d., Hrastnik, odpiranje
vodi strokovna komisija – preds. Venko Ni-
ves, Cesta 3. julija 7, Hrastnik, tel.
0601/43-361, faks 0601/44-000.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunalno-stanovanjsko
podjetje, d.d., Hrastnik, kont. oseba Majes
Zorka, Cesta 3. julija 7, Hrastnik, tel.
0601/43-361, faks 0601/44-000, soba
št. 28.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 7. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: na blagajni naročnika ali
na račun številka: 52710-601-10927.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 8. 1998.
Komunalno-stanovanjsko

podjetje, d.d., Hrastnik

Št. 80/98 Ob-3767
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Vrtec Domžale, kont. oseba Milena Pe-
terka, Savska c. 3, Domžale, tel.
061/721-248, faks 061/721-248.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: redno čiščenje pro-

storov Vrtca Domžale.
3. Orientacijska vrednost naročila:

10,440.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 10. 1998 in/ali zaključek 30. 9.
2000.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Vrtec Domžale, prev-
zemnica Jelena Škrlj, Savska c. 3, 1230
Domžale, tel. 061/721-248, faks
061/721-248.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 16. 7. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Vrtec Domžale, odpi-
ranje vodi Majda Zalokar, Savska c. 3, Dom-
žale, tel. 061/721-248, faks
061/721-248, uprava.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Vrtec Domžale, kont. osebi
Milena Peterka – Škrlj Jelena, Savska c. 3,
Domžale, tel. 061/721-248, faks
061/721-248, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinski – virman, na
račun številka: 50120-603-404011.

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Vrtec Domžale, kont. oseba Milena Pe-
terka, Savska c. 3, Domžale, tel.
061/721-248, faks 061/721-248, up-
rava.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Vrtec Domžale

Ob-3768
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: RS Ministrstvo za pravosodje, Uprava za
izvrševanje kazenskih sankcij, kont. osebi
Anton Gruden, Tadej Weilguny, Župančiče-
va 3, Ljubljana, tel. 061/178-54-25, faks
061/126-10-50.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
a) vzdrževalna dela v Zavodu za pre-

stajanje kazni zapora v Ljubljani, Povše-
tova 5;

Obsegajo: gradbena, obrtniška in inšta-
lacijska dela zaporskih celic.

b) vzdrževalna dela v Zavodu za pre-
stajanje kazni zapora v Celju, Linharto-
va 3;

Obsegajo: krovsko-kleparska dela pri
obnovi strehe zavoda.

3. Orientacijska vrednost naročila:
a) 45,000.000 SIT,
b) 13,000.000 SIT.
4. Rok za izvedbo del je:
a) 5 mesecev,
b) 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 7. 1998 do
14. ure, na naslov: RS Ministrstvo za pravo-
sodje, Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij, prevzemnik vložišče ministrstva, Žu-
pančičeva 3, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-54-25, faks 061/126-10-50.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 13. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: RS Ministrstvo za
pravosodje, odpiranje vodi Tadej Weilguny,
Župančičeva 3, Ljubljana,
tel.061/178-54-25, faks 061/126-10-50.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RS Ministrstvo za pravosod-
je, kont. oseba Anton Gruden, Tadej Weil-
guny, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/178-54-25, faks 061/126-10-50, so-
ba št. 5.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 6. 1998, od 9. do 12. ure.

8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 20. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 27. 7. 1998.
Republika Slovenija

Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

Ob-3769
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b,
kont. oseba Zvonka Špicar, dipl. inž., Voj-
kova 1a, Ljubljana, tel. 061/178-45-36,
faks 061/178-40-52, soba št. 207, e-mail
zvonkaspicar@gov.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: inventarizacija od-

lagališč v Republiki Sloveniji.
3. Orientacijska vrednost naročila:

9,500.000 SIT (skupna vrednost naročila).
4. Rok dokončanja del: 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upoštevane preference za domače po-
nudnike.

6. Rok, v katerem lahko ponudniki pred-
ložijo ponudbe

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: UVN Vojkova 1b, Ljub-
ljana, prevzemnica Jelka Šimenc, Vojkova
1a, 1000 Ljubljana, tel. 061/178-44-09,
faks 061/40-52, soba št. P13.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 14. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Ljubljana, Vojkova 1b.

Naročnik: UVN, odpiranje vodi Zvonka
Špicar, dipl. inž., Vojkova 1a, Ljubljana, tel.
061/178-45-36, faks 061/178-40-52, so-
ba št. 207, e-mail zvonkaspicar@gov.si.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 7. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: UVN, kont. oseba Darja Šte-
pec, Vojkova 1a, Ljubljana, tel.
061/178-45-15, faks 061/178-40-52, so-
ba št. 107.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 7. 1998 do 10. ure.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 14. 8. 1998.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava Republike Slovenije
za varstvo narave

Št. 40310/0001/98 0700 10 Ob-3770
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Oddelek za družbene dejavnosti, kont. ose-
ba Adela Erker, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor, tel. 062/22-01-315, faks
062/22-01-293, soba št. 343.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava investicij-

skega programa in projektne dokumen-
tacije (idejnega projekta in PGD, PZR,
PZI projektov) za gradnjo novega doma
za starejše osebe ob Panonski ulici v
Mariboru.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 10. 8.
1998 in zaključek 30. 10. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 7. 1998 do
9. ure, na naslov: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene
dejavnosti, prevzemnica Adela Erker, Ul.
heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel.
062/22-01-315, faks 062/22-01-293,
soba št. 343.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 13. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Mestna občina Mari-
bor, Mestna uprava, Oddelek za družbene
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dejavnosti, odpiranje vodi Ferdo Jehart, Uli-
ca heroja Staneta 1, Maribor, tel.
062/22-01-314, faks 062/22-01-293,
kletna sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, kont. oseba Adela Erker, Ulica he-
roja Staneta 1, Maribor, tel.
062/22-01-315, faks 062/22-01-293, so-
ba št. 343.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 24. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 7. 1998.
Mestna občina Maribor

Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti

Ob-3771
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Dravograd, kont. oseba Olga
Jurhar, Trg 4. julija 7, Dravograd, tel.
0602/83-011, faks 0602/83-284, soba
št. 23, 24.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja kanaliza-
cije Libeliče–Gorče del II. faze v dolžini
1300 m.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 31 mio SIT,
19. 6. 1998.

4. Dobavni rok: 4 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Dravograd, Urad
župana, prevzemnik sprejemna pisarna, Trg
4. julija 7, 2370 Dravograd, tel.
0602/83-011, faks 0602/83-284.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 20. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Dravograd,
Trg 4. julija 7, Dravograd, tel.0602/83-011,
faks 0602/83-284, sejna soba.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Dravograd, kont.
oseba Olga Jurhar, Trg 4. julija 7, Dra-

vograd, tel. 0602/83-011, faks
0602/83-284, soba št. 23, 24.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998 za 10.000 SIT.

8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 1. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 9. 1998.
Občina Dravograd

Ob-3772
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica,
kont. oseba Brigita Krajnčič, Partizanska 30,
Slovenska Bistrica, tel. 062/811-903, faks
062/811-903.

2. Predmet javnega naročila: blago, sto-
ritve.

Navedba vsebine: nakup računalniške
opreme in ureditev računalniškega
omrežja; tehnične specifikacije: strojna
oprema (delovna postaja 1: 27 kom, del.
postaja II: 10 kom, tiskalnik 22 kom in
dodatna oprema za lokacije celotnega
Zdravstvenega doma;

– ureditev računalniškega omrežja
na lokaciji Partizanska 30, Slovenska
Bistrica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek takoj po podpisu
pogodbe, zaključek 60 dni po podpisu po-
godbe.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Zdravstveni dom Slo-
venska Bistrica, prevzemnica Justinek Her-
mina, Partizanska 30, 2310 Slovenska Bi-
strica, tel. 062/811-903, faks
062/811-903, tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 14. 7. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Zdravstveni dom
Slovenska Bistrica, odpiranje vodi Vreš Mit-
ja, Partizanska 30, Slovenska Bistrica, tel.
062/811-903, faks 062/811-903, sejna
soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zdravstveni dom Sloven-
ska Bistrica, kont. oseba Krajnčič Brigita

ali Justinek Hermina, Partizanska 30, Slo-
venska Bistrica, tel. 062/811-903, faks
062/811-903.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 7. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, položnica na ra-
čun številka: 51810-603-33759 po enod-
nevni predhodni najavi po telefonu na pod-
lagi dokazila o plačilu.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica,
kont. oseba Krajnčič Brigita in Vreš Mitja,
Partizanska 30, Slovenska Bistrica, tel.
062/811-903 in 814-087, faks
062/811-903 in 814-087.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: podpisa po-
godbe.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 7. 1998.

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Ob-3773
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo gradbenih del na
kanalizacijskem zbiralniku RZ 9,

II. faza, od J 13–J 24 ter na
kanalizacijskem zbiralniku GZ 2, od

predvidenega razbremenilnika do J 1
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Celje, Trg celjskih kne-
zov 9, Celje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
1. kanalizacijski zbiralnik RZ 9, II. fa-

za, od J 13–J24,
2. kanalizacijski zbiralnik GZ 2, od

predvidenega razbremenilnika do J1.
Opomba: Ponudniki lahko ponujajo po-

samezno delo.
3. Orientacijska vrednost naročila
Okvirna skupna vrednost del je

90,000.000 SIT, od tega:
1. RZ 9: 40,000.000 SIT,
2. GZ 2: 50,000.000 SIT.
4. Predvideni pričetek del je: avgust

1998, zaključek v 4 mesecih.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– ponudbena cena,
– reference pri tovrstnih delih,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti.
6. Rok za predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
12. ure, ne glede na način predložitve, na
naslov: Mestna občina Celje, Komunalna
direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za izvajanje
gradbenih del na kanalizacijskem zbiralniku
RZ 9, II. faza od J 13 od J 24 in/ali izvajanje
gradbenih del na GZ 2 od predvidenega
razremenilnika do J1”.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
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Javno odpiranje ponudb bo v torek dne
21. 7. 1998 ob 9. uri, na naslovu: Mestna
občina Celje, Komunalna direkcija, Prešer-
nova 27/II, 3000 Celje v sejni sobi.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje,
pooblastila za zastopanje.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 45 dneh od odpiranja po-
nudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva ob-
jave v Uradnem listu RS pa do vključno
10. 7. 1998 med 8. in 10. uro, na naslovu:
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, Ce-
lje, tajništvo.

Razpisno dokumentacijo zainteresirani
ponudniki dvignejo s potrdilom o plačilu
stroškov.

Razmnoževanja v višini 4.000 SIT, kate-
rega plačajo na ŽR Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Lava 2a, Celje, številka
50700-601-105256 pri Agenciji RS za pla-
čilni promet, enota Celje.

9. Ostali podatki
Morebitne dodatne informacije v zvezi s

predmetnim javnim naročilom se dobijo pri
Marku Planinšku, dipl. inž., na VO-KA Ce-
lje, tel. 063/42-50-315.

Mestna občina Celje

Ob-3774
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Kidričevo, kont. oseba tajnik ob-
činske uprave Občine Kidričevo – Janko
Hertiš, Borisa Kraigherja, Kidričevo, tel.
062/796-112, faks 062/796-339, soba
št. 25.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje prevo-

zov predšolskih (mala šola) in osnovno-
šolskih otrok v Občini Kidričevo v šol-
skem letu 1998/99.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 10 mesecev, začetek 1. 9.
1998 in/ali zaključek 30. 6. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Kidričevo, prev-
zemnik Občinska uprava, Borisa Kraigher-
ja, 2325 Kidričevo, tel. 062/796-112, faks
062/796-339, soba št. 25.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 22. 7.
1998, ob 12. uri, na naslovu: Občina Kidri-
čevo, odpiranje vodi predsednik komisije,
Borisa Kraigherja, Kidričevo, tel.
062/796-112, faks 062/796-339, soba
št. 25.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Kidričevo, kont.
oseba Zdenka Frank – Občinska uprava,
Borisa Kraigherja, Kidričevo, tel.
062/796-112, faks 062/796-339, soba
št. 25.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: virman – predložitev potr-
dila o plačilu, na račun številka:
52400-630-20759, davčna št.: 93796471

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Kidričevo, kont. oseba Janko
Hertiš, Zdenka Frank, Borisa Kraigherja, Ki-
dričevo, tel. 062/796-112, faks
062/796-339, soba št. 25.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 8. 1998.
Občina Kidričevo

Ob-3775
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.,
kont. osebi Edi Zidarič, Tomislav Malgaj,
Cesta prvih borcev 18, Brestanica, tel.
0608/24-160, faks 0608/22-262.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija pro-
tihrupne bariere v TEB.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: avgust 1998 (predvidoma).

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri  ocenjevanju  ponudb  ne  bodo
upoštevane preference za domače ponud-
nike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: j.p. Termoelektrarna Bre-
stanica, d.o.o., Cesta prvih borcev 18,
8280 Brestanica, tel. 0608/24-160, faks
0608/22-262.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 1998
ob 12.15 uri, na naslovu: j.p. Termoelek-
trarna Brestanica, d.o.o., Cesta prvih bor-
cev 18, Brestanica, tel. 0608/24-160, faks
0608/22-262.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: j.p. Termoelektrarna Bresta-
nica, d.o.o., kont. osebi Edi Zidarič, Tomi-
slav Malgaj, Cesta prvih borcev 18, Bresta-
nica, tel. 0608/24-160, faks
0608/22-262.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: ŽR, na račun številka:
51600-601-10014.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu j.p. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.,
kont. osebi Edi Zidarič, Tomislav Malgaj,
CPB 18, Brestanica, tel. 0608/24-160,
faks 0608/22-262.

Termoelektrarna Brestanica

Št. 2.0.-3056/98 Ob-3791
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Slovenske železnice, d.d., infrastruktu-
ra, kotn. oseba Zvezdana Dolenec, inž. gr.,
Kolodvorska 11, Ljubljana, tel. 13-13-144,
int. 23-26, faks 13-36-037.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvedba PGD – PZI

hidroizolacije v predorih Križiški, Jurgov-
ski in Ležeški na progi Ljubljana–Seža-
na.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec in/ali 30 dni, za-
četek 1. 10. 1998 in/ali zaključek 1. 11.
1998 (oktober 1998).

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 7. 1998 do
9. ure, na naslov: Slovenske železnice d.d.,
infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana, soba št. 205.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 16. 7.
1998, ob 10. uri, na naslovu: Slovenske
železnice, d.d., infrastruktura, odpiranje vo-
di komisija naročnika, Kolodvorska 11, Ljub-
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ljana, tel. 13-13-144, faks 13-36-037, so-
ba št. 211.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d.,
infrastruktura, kont. oseba Janja Virant, gr.
teh., Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
13-13-144, faks 13-36-037.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: NLB 50100-601-5014744.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
Ponudba mora veljati 45 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 31. 7. 1998.

Št. 2.0.-3054/98 Ob-3792
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Slovenske železnice, d.d., infrastruktu-
ra, kotn. oseba Marjan Hribar, dipl. inž. el.,
Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
061/29-14-602, faks 13-35-150.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: vgradnja naprav si-
stema radiodispečerskih zvez na želez-
niški progi Ljubljana–Sežana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
90,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4 mesece.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 8. 1998 do
8.30 ure, na naslov: Slovenske železnice
d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 5. 8. 1998,
ob 9. uri, na naslovu: Slovenske železnice,
d.d., Infrastruktura, odpiranje vodi komisija
naročnika, Kolodvorska 11, Ljubljana, ste-
klena dvorana.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, kont. oseba Marjan Hribar,
dipl. ing. el., Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
061/29-14-602, soba št. 364.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 50100-601-5014744.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 6. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 8. 1998.

Št. 2.0.-3054/98 Ob-3793
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska
11, Ljubljana, kont. oseba Peter Rozman,
Tivolska 41, Ljubljana, tel. 061/13-13-144,
int. 42-65, faks 323-887, soba št. I/14.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: sanacija temeljev in

sider vozne mreže na elektrificiranih
progah SŽ, d.d.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek: avgust
1998 in/ali zaključek september 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 7. 1998 do
9.30 ure, na naslov: Sekcija za elektroener-
getiko, prevzemnik Peter Rozman, Tivolska
41, 1000 Ljubljana, tel. 13-13-144, int.
42-65, faks 323-887, soba št. I/14.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 8. 7. 1998,
ob 8. uri, na naslovu: Slovenske železnice,
d.d., Kolodvorska 11, odpiranje vodi Peter
Rozman, Tivolska 41, Ljubljana, tel.
061/13-13-144, int. 42-65, faks 323-887,
soba št. I/41.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 8. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d.,
kont. oseba Peter Rozman, Tivolska 41,
Ljubljana, tel. 13-13-144, int. 42-65, faks
323-887, soba št. I/14.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 6. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
50100-601-5014744 pri Novi LB, d.d., Trg
republike 2, Ljubljana.

9. Ostali podatki

Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu: Slovenske železnice, d.d., Sekcija za
EE, kont. oseba Peter Rozman, Tivoska 41,
Ljubljana, tel. 061/13-13-144, int. 42-65,
faks 061/323-887, soba št. I/14.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati 30 dni od odpira-
nja.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 14. 8. 1998.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 364-53/98 Ob-3781
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Občina Žiri,
Trg svobode 2, Žiri, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Žiri, Trg svobode 2, Žiri, tel.
064/691-335, faks 061/691-355.

Predmet  javnega  naročila:  gradbena
dela.

Navedba vsebine: asfaltacija lokalnih
in krajevnih cest ter cest na demograf-
sko ogroženih področjih Občine Žiri v
letih 1998, 1999 in 2000.

Orientacijska vrednost naročila:
145,000.000 SIT.

Predvideni začetek in dokončanje del:
začetek del: 15. 8. 1998, končanje: no-
vember 2000.

Naročnik si pridržuje pravico, da odvi-
sno od sredstev proračuna določa letno di-
namiko izvajanja gradbenih del.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– fiksnost cen,
– možnost kreditiranja in pogoji le-tega,
– garancijski rok izvedenih del,
– reference s področja razpisanih del,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti navedene v razpisni

dokumentaciji.
2. Rok in način za predložitev ponudb:

upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 21. julija 1998 do
12. ure na naslov: Občina Žiri, Trg svobode
2, 4226 Žiri. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj –
ponudba za asfaltacijo lokalnih in krajevnih
cest”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja. Nepravilno opremljene
ponudb bo komisija zavrnila v postopku od-
piranja ponudb.

3. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudbe bo 22. julija

1998 ob 16. uri, v sejni sobi Občine Žiri,
Trg svobode 2, Žiri. Odpiranje bo izvedla
komisija investitorja Občine Žiri. Predstavni-
ki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno
pooblastilo.

4. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 7. avgusta 1998.

5. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na Občini Žiri, Urad
župana, Trg svobode 2, Žiri, kontaktna ose-
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ba Andrej Poljanšek, tel. 064/691-335.
Razpisna dokumentacija je na razpolago od
22. 6. 1998 dalje za 10.000 SIT z virman-
skim plačilom na žiro račun št.
51510-630-50230 ali s plačilom na blagaj-
ni Občine Žiri.

6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Občina Žiri

Ob-3782
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavlja Osnovna šola Ivan
Kavčič, Izlake 4, Izlake

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Osnovna šola Ivan Kavčič,
Izlake 4, Izlake.

2. Predmet javnega naročila: gradbeno
in obrtniška ter instalacijska dela.

Navedba vsebine: obnova fasade, to-
plotna izolacija fasade, telovadnice, ure-
ditev peš poti in nove zbornice. Dela so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: pred-
viden rok pričetka del 30. 7. 1998, zaklju-
ček del 30. 8. 1998.

5. Dvig razpisne dokumentacije: ponud-
niki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
od dneva objave tega razpisa dalje, do
vključno 10. delovnega dneva po objavi v
tajništvu šole vsak delovnik od 8. do 12.
ure.

6. Merila za izbor najugodnejšega
ponudnika: pri odločitvi bo upoštevano
razmerje med ceno in referencami ter dru-
ga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

7. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
30 dni.

8. Oddaja ponudbe: ponudbo je po-
trebno oddati v zaprti kuverti z oznako “Po-
nudba – ne odpiraj” v 30 dneh po objavi
razpisa.

9. Naslov, prostor in ura javnega odpira-
nja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo prvi torek po
oddaji v prostorih Osnovne šole Ivan Kavčič
na Izlakah. O morebitnih spremembah bo-
do ponudniki obveščeni pravočasno.

10. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izbiri javnega natečaja:

Ponudniki bodo o izboru obveščeni 3 dni
po odpiranju.

11. Ostali podatki
Naročnik ni dolžan smatrati najcenejše-

ga ponudnika za najugodnejšega. Naročnik
si pridržuje pravico možnosti pogajanja s
ponudniki v postopku priprave analize, po-
nudb, oziroma lahko zahteva dodatne po-
datke.

Naročnik si pridržuje pravico, da v pri-
meru pomanjkanja likvidnostnih sredstev
sklene pogodbo z izbranim izvajalcem v vi-
šini razpoložljivih sredstev.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije v zvezi z izdelavo ponudbe in poja-
snila k razpisni dokumentaciji pri tehničnem
predstavniku in nadzorniku naročnika (Lud-
vik Fain, dipl. inž. arh., tel. 0601/64-083).

Osnovna šola Ivan Kavčič
Izlake

Ob-3783
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Termoelektrarna Trbovlje, kont. oseba
Uroš Nučič, Ob železnici 27, Trbovlje, tel.
0601/22-407, 0601/26-633, faks
0601/26-090.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvedba globoke

geomehanske vrtine in IN-SITU preiskav
v vrtini na odlagališču EF pepela v TE
Trbovlje.

3. Orientacijska vrednost naročila: 5 mi-
lijonov SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek del 20. 7. 1998;
zaključek del 30. 8. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Termoelektrarna Trbov-
lje, prevzemnica Polona Leskovšek, Ob že-
leznici 27, 1420 Trbovlje, tel.
0601/22-407, 0601/26-633, faks
0601/26-090, soba št. 1/2. nadstropje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 7. 7. 1998
ob 10.30 uri, na naslovu: Termoelektrarna
Trbovlje, odpiranje vodi Uroš Nučič, Ob že-
leznici 27, Trbovlje, tel. 0601/22-407,
0601/26-633, faks 0601/26-090.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje,
kont. oseba Stanka Živoder, Ob železnici
27, Trbovlje, tel. 0601/22-407,
0601/26-633, faks 0601/26-090, soba
št. 1/4. nadstropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 7. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: z virmanskim nalogom na
račun številka: 52700-601-11513 pri LB
Banka Zasavje, d.d., Trbovlje.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Termoelektrarna Trbovlje, kont. oseba
Uroš Nučič, Ob železnici 27, Trbovlje, tel.
0601/22-407, 0601/26-633, faks
0601/26-090.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 15. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 16. 7. 1998.
Termoelektrarna Trbovlje

Št- 64-1254/98 Ob-3784
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) Občina Dobrova-Horjul-Pol-
hov Gradec objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje

prevozov učencev osnovnih šol na
območju občine za šolsko leto

1998/1999
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec,
Ul. Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova.

2. Predmet javnega naročila: opravljanje
dnevnih prevozov učencev za OŠ Dobrova,
OŠ Horjul in OŠ Polhov Gradec po šolskem
koledarju za šolsko leto 1998/1999.

3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

Vse cene so do konca šolskega leta
1998/1999 fiksne in že vsebujejo vse dav-
ke, ki jih je potrebno plačevati v skladu z
zakonodajo.

4. Rok začetka in dokončanja del: šol-
sko leto 1998/99, začetek 1. 9. 1998 in
zaključek 30. 6. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– kvaliteta in primernost vozil,
– zanesljivost prevozov,
– reference s področja razpisanih storitev,
– merila iz razpisne dokumentacije,
– druge ugodnosti, ki jih šolam nudijo

ponudniki že v oblikovanih cenah.
Najcenejša ponudba ni nujno tudi naj-

ugodnejša.
Ponudniki oblikujejo ponudbo za vsako

relacijo in vsak sklop relacij posebej.
6. Rok za prijavo: upoštevane bodo po-

nudbe, ki bodo predložene do vključno
10. 7. 1998 do 10. ure na naslov: Občina
Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, Ul. Vladimir-
ja Dolničarja 2, 1356 Dobrova.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za šolske prevoze” in s številko objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja. Nepravilno opremljene ponud-
be bo komisija zavrnila v postopku odpira-
nja ponudb.

7. Odpiranje ponub
Javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 1998

ob 12. uri v prostorih občinske uprave na
Dobrovi.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

8. Obvestilo o izbiri
Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-

ni najkasneje v roku 15 dni po javnem odpi-
ranju ponudb.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Občini Dobrova-Horjul-Pol-
hov Gradec, Ul. Vladimirja Dolničarja 2, Do-
brova, kont. oseba: Jože Brezovec, tel.
061/641-458.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 7. 1998.

Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
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Št. 243/98 Ob-3789
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport,
Gortanova 22, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: dobava in
montaža računalniške opreme za potre-
be izobraževalnega, raziskovalnega in
svetovalnega dela.

3. Orientacijska vrednost naročila
8,000.000 SIT (vkjučno z davkom in ostali-
mi stroški nabave in montaže). Naročnik bo
zagotovil končno plačilo v 30 dneh od pod-
pisa prevzemnega zapisnika. Avans ni pred-
viden.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 25. 9. 1998, dokončanje postopka z
montažo opreme sukcesivno do 31. 12.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so določena v razpisni dokumen-
taciji.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Fakulteta za šport,
Gortanova 22, 1000 Ljubljana, v zape-
čateni kuverti z jasno označenim napisom
“Ne odpiraj – Ponudba” in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z
navedenim predmetom naročila: “Javni
razpis za nabavo in montažo računalniške
opreme”. Na hrbtni strani kuverte mora biti
navedena firma in sedež pošiljatelja.
Ponudbe se lahko pošljejo priporočeno po
pošti ali se dostavijo osebno. Osebno se
ponudba odda v dekanatu fakultete na
istem naslovu – prevzemnica Simona
Peklar.

7. Naslov, pošta, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo v ponedeljek dne 13. 7. 1998 ob 12. uri
v sejni sobi Fakultete za šport, Gortanova
22, Ljubljana. Odpiranje vodi Igor Smolič,
dipl. jur.

8. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 28. 7. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Fakulteta za šport, Gorta-
nova 22, Ljubljana, dekanat, kontaktna ose-
ba Simona Peklar, tel. in faks
061/448-148.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od objave v Uradnem listu RS dalje, vsak
delovnik med 8. in 12. uro za 10.000 SIT.

Način plačila: z virmanskim nalogom na
žiro račun Fakultete za šport, št.
50103-603-45543, sklic 640001, s pripi-
som “za razpisno dokumentacijo”.

10. Ostali podatki: dodatne informacije
v zvezi z razpisom, samo pismene, bo po-
nudnikom posredoval dr. Leskošek.

Naslov naveden pod 6. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do sklenitve po-

godbe.

Predviden datum objave dodelitve naro-
čila: 2. 10. 1998.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za šport

Št. 98-149/031 Ob-3790
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) Občina Preddvor objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo
komunalne infrastrukture na

demografsko ogroženih področjih
Občine Preddvor

1. Naročnik del je Občina Preddvor,
Dvorski trg 10, Preddvor.

2. Predmet javnega razpisa je:
A) obnova mostu v Kokri (Koreninšek),
B) obnova mostu v Kokri (Rezman),
C) obnova mostov na Sp. Beli,
D) obnova meteorne kanalizacije na Sp.

Beli,
E) obnova javne razsvetljave na Sp. Beli.
3. Dokumentacijo za razpis del in infor-

macije dobite na Občini Preddvor (tel.
064/458-100).

4. Orientacijska vrednost del znaša:
A) 12,000.000 SIT,
B) 12,000.000 SIT,
C) 8,000.000 SIT,
D) 2,000.000 SIT,
E) 4,000.000 SIT.
5. Izvedba del je predvidena v mesecu

juliju in avgustu 1998.
6. Podpisane in pravilno opremljene po-

nudbe z vso zahtevano dokumentacijo mo-
rajo prispeti na Občino Preddvor do vključ-
no 14. julija 1998 do 10. ure.

Ponudbe morajo biti v zapečateni kuverti
z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za obnovo
– Kokra, Sp. Bela”.

7. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z določili zakona o javnih naročilih za
izvajanje javnega razpisa za oddajanje jav-
nih naročil in mora vsebovati vse potrebne
sestavine in sicer:

– naslovnica (predmet razpisa, vsebina),
– podatki o ponudniku (ime in naslov,

registracija, bonitete – BON 1, 2),
– podatki o vsebini ponudbe (predračun

z rekapitulacijo, opcija, vzorec pogodbe),
– rok izvedbe,
– reference podjetja,
– potrjeni razpisni pogoji.
8. Odpiranje ponudb bo 14. julija 1998

ob 10. uri na Občini Preddvor, Dvorski trg
10, Preddvor. Prisotni predstavniki ponud-
nikov morajo predložiti pisno pooblastilo za
zastopanje pri odpiranju ponudb.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference ponudnika,
– cena za razpisana dela in plačilni po-

goji,
– rok izvedbe.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši ponudnik.
10. Posebni pogoji
Investitor si pridržuje pravico eventualno

zmanjšati obseg del glede na razpoložljiva
finančna sredstva.

11. Ponudniki bodo o izidu pisno sezna-
njeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Preddvor

Ob-3817
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Koper, kont. oseba Vilij
Bržan, Verdijeva 10, Koper, tel.
066/271-856, faks 066/446-216.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvedba prenove si-

stema javnega alarmiranja na območju
Mestne občine Koper.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del oktober 1998 in zaključek decem-
ber 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 7. 1998 do
15. ure, na naslov: Mestna občina Koper,
prevzemnik Urad za splošne zadeve, Verdi-
jeva 10, 6000 Koper, tel. 066/271-856,
faks 066/446-216.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 16. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Mestna občina Ko-
per, odpiranje vodi Raf Klinar, Verdijeva 10,
Koper, tel. 066/446-224, faks
066/271-602.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Koper, kont.
oseba Vilij Bržan, Verdijeva 10, Koper, tel.
066/271-856, faks 066/446-216.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 7. 1998.

9. Ostali podatki
Ostale informacije dobite na naslovu kot

pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 8. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve

naročila: 31. 7. 1998.
Mestna občina Koper

Št. 92/98 Ob-3820
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Celje, Komunalna direk-
cija, kont. oseba Jože Smodila, dipl. inž.
gr., Prešernova ul. 27, Celje, tel.
063/484-822.
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2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelava in montaža

naprave za odstranjevanje prekomerne
vlage v “Ledeni dvorani – Mestni park v
Celju”, Partizanska 3/a.

3. Orientacijska vrednost naročila: 10
mio SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec in/ali 30 dni, za-
četek 27. 7. 1998 in/ali zaključek 27. 8.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija, prevzemnik tajniš-
tvo/II., Prešernova ul. 27, 3000 Celje, tel.
063/484-822.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 13. 7. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija, odpiranje vodi Darja
Pavlina, dipl. jur., Prešernova ul. 27, Celje,
tel. 063/484-822, sejna soba/II.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Razvojni center – Inženirin-
gi d.o.o., Celje, kont. oseba Oskar Šoster,
dipl. ek., XIV. divizije 14, Celje, tel.
063/441-144, faks 063/484-820, soba
št. 301/III.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 7. 1998 za 2.500 SIT.

Način plačila: na blagajni RC–Inženirin-
gi, d.o.o., ob prevzemu dokumentacije.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Razvojni center – Inženiringi, d.o.o., Ce-
lje, kont. oseba Oskar Šoster, dipl. ek.,
XIV. divizije 14, Celje, tel. 063/441-144,
faks 063/484-820, soba št. 301/III.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 7. 1998.
Mestna občina Celje

Št. 35/98 Ob-3837
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Center vlade za informatiko, kont. ose-
ba Ivan Bohnec, Langusova 4, Ljubljana,
tel. 061/178-8691, faks 178-8649, soba
št. 27, e-mail: razpisi.cvi@cvips.si-
gov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.

Navedba vsebine: nakup računalniške
opreme za delovna mesta državnih or-
ganov na območju RS.

3. Orientacijska vrednost naročila:
135,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Center vlade za informa-
tiko, prevzemnici Sonja Svete, Simona Sve-
te, Langusova 4, 1000 Ljubljana, faks
178-8649, soba št. 25, e-mail: razpisi.cvi-
@cvips.sigov.mail.si.

6. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 17. 7. 1998
ob 13.30, na naslovu: Center vlade za in-
formatiko, odpiranje vodi Boris Butina, Lan-
gusova 4, Ljubljana, faks 178-8649, e-mail:
razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 8. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Center vlade za informati-
ko, kont. osebi Sonja Svete, Simona Svete,
Langusova 4, Ljubljana, faks 178-8649, so-
ba št. 25, e-mail: razpisi.cvi@cvips.si-
gov.mail.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 8. do 10. ure, do 14. 7. 1998, za 5.000
SIT.

Način plačila: virman – dostaviti fotoko-
pijo, na račun številka: 50100-637-56351.

Dokumentacija dostopna na www.si-
gov.si/razpisi/.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Center vlade za informatiko, kont. ose-
ba Ivan Bohnec, Langusova 4, Ljubljana,
tel. 061/178-8691, 178-8692, faks
178-8649, e-mail: razpisi.cvi@cvips.si-
gov.mail.si.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 1. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 4. 9. 1998.

Št. 35/98 Ob-3838
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Center vlade za informatiko, kont. ose-
ba Ivan Bohnec, Langusova 4, Ljubljana,
tel. 061/178-8691, faks 178-8649, soba
št. 27, e-mail: razpisi.cvi@cvips.si-
gov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup računalniške

opreme za delovna mesta na upravnih
enotah in po pooblastilu državnih orga-
nov na območju RS.

3. Orientacijska vrednost naročila:
130,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Center vlade za informa-
tiko, prevzemnici Sonja Svete, Simona Sve-
te, Langusova 4, 1000 Ljubljana, faks
178-8649, soba št. 25, e-mail: razpisi.cvi-
@cvips.sigov.mail.si.

6. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 17. 7. 1998
ob 10.15, na naslovu: Center vlade za in-
formatiko, odpiranje vodi Boris Butina, Lan-
gusova 4, Ljubljana, faks 178-8649, e-mail:
razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 8. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Center vlade za informati-
ko, kont. osebi Sonja Svete, Simona Svete,
Langusova 4, Ljubljana, faks 178-8649, so-
ba št. 25, e-mail: razpisi.cvi@cvips.si-
gov.mail.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 8. do 10. ure, do 14. 7. 1998, za 5.000
SIT.

Način plačila: virman – dostaviti fotoko-
pijo, na račun številka: 50100-637-56351.

Dokumentacija dostopna na www.si-
gov.si/razpisi/.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Center vlade za informatiko, kont. ose-
ba Ivan Bohnec, Langusova 4, Ljubljana,
tel. 061/178-8691, 178-8692, faks
178-8649, e-mail: razpisi.cvi@cvips.si-
gov.mail.si.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 1. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 4. 9. 1998.

Št. 35/98 Ob-3839
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naroč-
nika: Center vlade za informatiko, kont.
oseba Ivan Bohnec, Langusova 4, Ljublja-
na, tel. 061/178-8691, faks 178-8649,
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soba št. 27, e-mail: razpisi.cvi@cvips.si-
gov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup mrežne raču-

nalniške opreme za delovna mesta dr-
žavnih organov in upravnih enot na ob-
močju RS.

3. Orientacijska vrednost naročila:
149,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
10. ure, na naslov: Center vlade za informa-
tiko, prevzemnici Sonja Svete, Simona Sve-
te, Langusova 4, 1000 Ljubljana, faks
178-8649, soba št. 25, e-mail: razpisi.cvi-
@cvips.sigov.mail.si.

6. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 20. 7. 1998
ob 10.15, na naslovu: Center vlade za in-
formatiko, odpiranje vodi Miro Vidmar, Lan-
gusova 4, Ljubljana, faks 178-8649, e-mail:
razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 8. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Center vlade za informati-
ko, kont. osebi Sonja Svete, Simona Svete,
Langusova 4, Ljubljana, faks 178-8649, so-
ba št. 25, e-mail: razpisi.cvi@cvips.si-
gov.mail.si.

Razpisna dokumentacija je na razpola-
go od 8. do 10. ure, do 14. 7. 1998, za
5.000 SIT.

Način plačila: virman – dostaviti fotoko-
pijo, na račun številka: 50100-637-56351.

Dokumentacija dostopna na www.si-
gov.si/razpisi/.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Center vlade za informatiko, kont. ose-
ba Ivan Bohnec, Langusova 4, Ljubljana,
tel. 061/178-8691, 178-8692, faks
178-8649, e-mail: razpisi.cvi@cvips.si-
gov.mail.si.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 1. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 4. 9. 1998.
Vlada Republike Slovenije

Center vlade za informatiko

Ob-3840
Na podlagi določil zakona o izvrševanju

proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96 in 78/97, 87/97 in 34/98), prve-
ga odstavka 18. člena zakona o javnih na-
ročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in proračuna
Republike Slovenije za leto 1998 (Ur. l. RS,

št. 34/98), Ministrstvo za gospodarske de-
javnosti, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja na-
slednji

javni razpis
na področju energetike

Investicijska dokumentacija za
ekološko in tehnološko sanacijo

energetskih objektov
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje izdelave investicijske dokumentacije za
ekološko in tehnološko sanacijo energet-
skih objektov, s strani Ministrstva za gospo-
darske dejavnosti, do 50% vrednosti nalo-
ge, kot je podrobneje opredeljeno v razpi-
sni dokumentaciji št. RD98EKO, z dne
10. 6. 1998.

2. Vrednost razpisanih del
Okvirna vrednost razpisanih del je

45,000.000 SIT in se bodo financirala iz
proračunske postavke 4656 Investicijska
dokumentacija za ekološko in tehnološko
sanacijo energetskih objektov.

3. Merila in pogoji
Za izvajanje razpisanih programov lahko

kandidirajo pravne osebe, ki so registrirane
po zakonu o gospodarskih družbah.

Merila in pogoji za izbiro najugodnejše
ponudbe so:

– nivo in kvaliteta predloženega pristopa
za izdelavo ekspertize,

– reference vodje naloge in predlaganih
ekspertov na področju razpisanega progra-
ma,

– reference in kvalificiranost podjetja na
področju razpisanega programa,

– višina ponudbene cene.
Merila vezana na kakovost ponudbe in

ponudnika imajo prevladujoč vpliv pri izbiri v
primerjavi z višino ponudbene cene.

4. Vsebina ponudbe
Ponudba mora biti izdelana v slovenskem

jeziku, predložena na predpisanem obrazcu
in mora za formalno popolnost vsebovati:

1. Usposobljenost ponudnika
2. Dokazilo o registraciji
3. Obvestilo o identifikaciji in razvrsti-

tvi po dejavnosti Statističnega urada
4. Boniteto ponudnika (BON 1 in

BON 2 ali BON 3)
5. Program del
6. Predračun stroškov
7. Plan financiranja
8. Terminski plan
9. Seznam strokovnjakov
10. Vzorec pogodbe
11. Splošne pogoje za izvajanje po-

godbe
12. Izjavo, da ponudnik sprejema po-

goje iz razpisne dokumentacije
13. Izjavo o zagotovitvi sredstev za fi-

nanciranje naloge s strani investitorjev
14. Pisne dokaze oziroma reference

o uspešnem izvajanju tovrstnih nalog v pre-
teklosti.

5. Rok za prijavo
Ponudniki naj pošljejo ponudbe, v enem

izvodu, na naslov: Ministrstvo za gospodar-
ske dejavnosti, Kotnikova 5, 1000 Ljublja-
na. Na ovitku mora biti naslov naročnika z
vidno oznako “Ne odpiraj, ponudba” in na-
vedbo javnega razpisa, na katerega se po-
nudba nanaša. Ovitki morajo biti zapečateni
ali zaprti tako, da je na odpiranju možno

preveriti, da so zaprti tako, kot so bili preda-
ni. Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

Neveljavnih (nepravočasno predloženih
ali nepravilno oznaženih) in nepopolnih po-
nudb komisija ne bo obravnavala. Javno od-
piranje ponudb bo dne 10. 7. 1998, ob 10.
uri v prostorih Ministrstva za gospodarske
dejavnosti.

Na javnem odpiranju bodo upoštevane
ponudbe, ki bodo prispele v vložišče mini-
strstva en dan pred javnim odpiranjem, do
15. ure. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 45 dneh po odpiranju
ponudb.

Razpisna dokumentacija št. RD98EKO,
z dne 10. 6. 1998, je na voljo na recepciji
ministrstva na Kotnikovi 5, v Ljubljani, vsak
delovni dan od 8. do 14. ure. Dodatne in-
formacije posreduje Alojz Saviozzi, svetova-
lec vlade, vsak delovni dan od 9. do 12.
ure, tel. 061/178-3285.

Ob-3841
Na podlagi določil zakona o izvrševanju

proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96 in 78/97, 87/97 in 34/98), prve-
ga odstavka 18. člena zakona o javnih na-
ročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in proračuna
Republike Slovenije za leto 1998 (Ur. l. RS,
št. 34/98), Ministrstvo za gospodarske de-
javnosti, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja na-
slednji

javni razpis
na področju energetike

Program prestrukturiranja v energetiki
– sistemske in neekološke študije
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je oddaja del in

financiranje naslednjih programov oziroma
študij:

1.1 Spremljanje izvajanja “Energetske bi-
lance Republike Slovenije za leto 1998” in
izdelava “Energetske bilance za leto 1999”,
razpisna dokumentacija št. RD98PRE1.

1.2 Izdelava “Energetskega letopisa za
leto 1998”, razpisna dokumentacija št.
RD98PRE2.

1.3 Primerjalno spremljanje cen ener-
gentov in cenovnih razmerij ter specifičnih
cen energentov, razpisna dokumentacija št.
RD98PRE3.

1.4 Izdelava energetskih poročil za po-
trebe poročanja mednarodnim inštitucijam
za leto 1998, razpisna dokumentacija št.
RD98PRE4.

1.5 Promocijske, recenzijske, usklaje-
valne in založniške aktivnosti, razpisna do-
kumentacija št. RD98PRE5.

1.6 Spremljanje izvajanja del na progra-
mu prestrukturiranja v energetiki, razpisna
dokumentacija št. RD98PRE6.

1.7 Razvojni program Slovenije na po-
dročju kvalificiranih proizvajalcev električne
energije, razpisna dokumentacija št.
RD98PRE7.

1.8 Prilagajanje elektroenergetskega
sektorja Slovenije Direktivi 96/92 EC za
trgovanje z električno energijo, razpisna do-
kumentacija št. RD98PRE8.

1.9 Strokovne podlage razvoja energeti-
ke Republike Slovenije do leta 2020, razpi-
sna dokumentacija št. RD98PRE9.

2. Vrednost razpisanih del
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Okvirna vrednost razpisanih del je
45,000.000 SIT in se bodo financirala iz
proračunske postavke 5193 Program pre-
strukturiranja v energetiki.

3. Merila in pogoji
Za izvajanje razpisanih programov lahko

kandidirajo pravne osebe, ki so registrirane
po zakonu o gospodarskih družbah.

Merila in pogoji za izbiro najugodnejše
ponudbe so:

– nivo in kvaliteta predloženega pristopa
za izdelavo ekspertize,

– reference vodje naloge in predlaga-
nih ekspertov na področju razpisanega pro-
grama,

– reference in kvalificiranost podjetja na
področju razpisanega programa,

– višina ponudbene cene.
Merila vezana na kakovost ponudbe in

ponudnika imajo prevladujoč vpliv pri izbiri v
primerjavi z višino ponudbene cene.

4. Vsebina ponudbe
Ponudba mora biti izdelana v sloven-

skem jeziku, predložena na predpisanem
obrazcu in mora za formalno popolnost
vsebovati:

1. Usposobljenost ponudnika
2. Dokazilo o registraciji
3. Obvestilo o identifikaciji in razvrsti-

tvi po dejavnosti Statističnega urada
4. Boniteto ponudnika (BON 1 in

BON 2 ali BON 3)
5. Program del
6. Predračun stroškov
7. Plan financiranja
8. Terminski plan
9. Seznam strokovnjakov
10. Vzorec pogodbe
11. Splošne pogoje za izvajanje po-

godbe
12. Izjavo, da ponudnik sprejema po-

goje iz razpisne dokumentacije
14. Pisne dokaze oziroma reference

o uspešnem izvajanju tovrstnih nalog v pre-
teklosti.

5. Rok za prijavo
Ponudniki naj pošljejo ponudbe, v enem

izvodu, na naslov: Ministrstvo za gospodar-
ske dejavnosti, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Na ovitku mora biti naslov naročnika z vidno
oznako “Ne odpiraj, ponudba” in navedbo
javnega razpisa, na katerega se ponudba na-
naša. Ovitki morajo biti zapečateni ali zaprti
tako, da je na odpiranju možno preveriti, da
so zaprti tako, kot so bili predani. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

Neveljavnih (nepravočasno predloženih
ali nepravilno oznaženih) in nepopolnih po-
nudb komisija ne bo obravnavala. Javno od-
piranje ponudb bo dne 10. 7. 1998, ob 10.
uri v prostorih Ministrstva za gospodarske
dejavnosti.

Na javnem odpiranju bodo upoštevane po-
nudbe, ki bodo prispele v vložišče ministrstva
en dan pred javnim odpiranjem, do 15. ure.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni naj-
kasneje v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Razpisna dokumentacija za posamezne
naloge je na voljo na recepciji ministrstva na
Kotnikovi 5, v Ljubljani, vsak delovni dan od
8. do 14. ure. Dodatne informacije posre-
duje Alojz Saviozzi, svetovalec vlade, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure, tel.
061/178-3285.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 352-06-5/98-1457 Ob-3843
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih - ZJN
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Ljuto-
mer

javni razpis
za izbiro izvajalca sanacije deponije
komunalnih odpadkov v Ljutomeru
1. Investitor: Občina Ljutomer, Vrazova

1, Ljutomer.
2. Predmet javnega naročila: gradbena

dela - sanacija deponije komunalnih odpad-
kov Ljutomer.

3. Orientacija vrednost naročila znaša
130,000.000 SIT.

4. Rok za začetek del je avgust 1998,
dela morajo biti končana do avgusta 2001.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: ponudbena cena, rok izvedbe del, pla-
čilni pogoji, reference ponudnika, upošte-
vanje razpisnih pogojev, garancije, morebit-
ne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

6. Rok za oddajo ponudbe je do 20. 7.
1998 do 12. ure v zapečateni kuverti z oz-
nako “Ponudba - Ne odpiraj - Deponija Lju-
tomer” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS, na naslov Občina Ljuto-
mer, Vrazova ul. 1, 9240 Ljutomer.

7. Odpiranje ponudb bo dne 20. 7.
1998 ob 13. uri v prostorih sejne sobe
Občine Ljutomer, Vrazova 1 - III. nadstrop-
je, ki ga bo vodil predsednik komisije za
vodenje postopka oddaje javnega naročila.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 30 dni od javnega odpiranja ponudb.

9. Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani dvignejo na Odseku za GJS, oko-
lje in prostorsko planiranje Občine Ljuto-
mer, Vrazova 1, tel. 069/81-712, faks
069/81-610, pri Andreji Torič, soba št.
212.

Pred dvigom dokumentacije je potrebno
plačati stroške v višini 10.000 SIT na ŽR
Občine Ljutomer št. 51930-630-76197,
kar ponudnik dokaže s potrdilom o plačilu.

10. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasno prispele ponudbe
bodo v postopku odpiranja izločene.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev

Občina Ljutomer

Št. 307 Ob-3863
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena ZNJ (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro ponudnika brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana.

2. Predmet javnega naročila: nakup mo-
tornih vozil za celoto, oziroma po bla-
govnih skupinah.

3. Navedba vsebine:
– blagovna skupina A: 3 kom osebno

vozilo s prostornino motorja do 1300 ccm,
– blagovna skupina B: 2 kom lahko

dostavno vozilo – kombi,
– blagovna skupina C: 6 kom osebno

vozilo od 1900 ccm – karavan,
– blagovna skupina D: 1 kom osebno

vozilo do 3000 ccm – limuzina,

– blagovna skupina E:
– 2 kom kombinirano vozilo za pre-

voz oseb,
– 1 kom kombinirano vozilo furgon,

za prevoz tovora,
– 1 kom kombinirano vozilo furgon,

visok z dolgo medosno razdaljo, za prevoz
tovora,

– blagovna skupina F: 1 kom tovorno
vozilo z zaprtim tovornim prostorom z nakla-
dalno ploščadjo, skupne teže do 3.500 kg,

– blagovna skupina G: 3 kom terenska
vozila 4×4, do 2500 ccm – 5 vrat.

4. Orientacijska vrednost naročila: ca.
57,000.000 SIT.

5. Dobavni rok oziroma začetek in do-
končanje nabav: do konca leta 1998.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in omejitve, ki bodo upoštevane:

– cena,
– kakovost blaga/storitev po standardih,

ki veljajo v RS ali drugih veljavnih standar-
dih,

– plačilni pogoji in rok plačila,
– možnost kompenzacije,
– sposobnost prilagajanja potrebam na-

ročnika,
– možnost odkupa odpisanih vozil,
– reference ponudnika,
– druge posebne ugodnosti, ki jih nudijo

ponudniki,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
7. Rok, v katerem morajo ponudniki

predložiti ponudbe, je 20. 7. 1998 in zač-
ne teči naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS. Ponudbe je potrebno poslati na
naslov RTV Slovenija - vložišče, Kolodvor-
ska 2, 1550 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah in
opremljene z imenom in naslovom ponudni-
ka. Ponudba mora biti označena z napisom:
Ne odpiraj – Za razpis – Ponudba za razpis
št. 020/98 – Nakup motornih vozil.

Za pravočasno prispele ponudbe bo ve-
ljal datum poštnega žiga ali žiga vložišča
RTV Slovenija.

Ponudbe morajo biti veljavne do skleni-
tve pogodbe.

8. Javno odpiranje ponudb bo 22. 7.
1998 ob 10. uri v sobi V/52, v prostorih JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.

9. Ponudniki lahko dvigajo razpisno do-
kumentacijo od 22. 6. do 1. 7. 1998 med
8. in 9. uro pri Marku Črnetu, Kolodvorska
2, Ljubljana.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go za 5.000 SIT na podlagi dokazila o vpla-
čilu. Način plačila je negotovinski na račun
št. 50101-603-45036, sklic na št.
00-789100-51, z oznako predmeta plačila
(oznako razpisa).

10. Naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročil od razpisanih odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev.

V tem primeru izbrani ponudnik ni upra-
vičen do odškodnine iz tega naslova.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 7 dneh po podpisa-
nem sklepu o izbiri ponudnika.

Javni zavod
RTV Slovenija
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Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem

sposobnosti

Ob-3635
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. in 50. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Brežice, kont. ose-
ba Zvjezdana Vlahovič, dipl. inž. spec. med.
biok., Černelčeva 15, Brežice, tel.
0608/668-100, faks 0608/668-110.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: diagnostična sreds-

tva in laboratorijski material vezan na apa-
rate – okvirna vrednost 1,350.000 SIT.

3. Orientacijska vrednost naročila:
1,350.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 6. 1998 do
10. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Bre-
žice, prevzemnik tajništvo, Černelčeva 15,
8250 Brežice, tel. 0608/668-100, faks
0608/668-110.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
Brežice, odpiranje vodi Zvone Ilovar, Čer-
nelčeva 15, Brežice, tel. 0608/668-100,
faks 0608/668-110, sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Splošna bolnišnica Brežice, kont.
oseba Gramc Milena, Černelčeva 15, Breži-
ce, tel. 0608/668-100, faks 0608/668-110.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 6. 1998 za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po faksu.

Način plačila: virmansko na račun števil-
ka: 51620-603-31177 s pripisom za lab.
mat.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko, samo pismeno.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 7. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 7. 1998.
Splošna bolnišnica Brežice

Ob-3671
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
JP Komunala, Novo mesto, kont. oseba An-
ton Tomažin, inž., Podbevškova 12, Novo me-
sto, tel. 068/323-596, faks 068/323-816.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:  vzdrževanje vozil,

strojev in vodomerov:
Ad 1.: vzdrževanje specialnih tovor-

nih vozil,
Ad 2.: vzdrževanje osebnih terenskih

in poltovornih vozil,
Ad 3.: vzdrževanje strojev
Ad 4.: vzdrževanje vodomerov.
3. Orientacijska vrednost naročila

skupaj: 26,000.000 SIT:
Ad 1.: 6,500.000 SIT,
Ad 2.: 3,000.000 SIT,
Ad 3.: 4,500.000 SIT,
Ad 4.: 12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek
29. 7. 1998 in zaključek 29. 7. 1999:

Ad 1.: vzdrževanje je razdeljeno na vse
mesece v letu po potrebi z individualnimi
naročili,

Ad 2.: vzdrževanje je razdeljeno na vse
mesece v letu po potrebi z individualnimi
naročili,

Ad 3.: vzdrževanje je razdeljeno na vse
mesece v letu po potrebi z individualnimi
naročili,

Ad 4.: vzdrževanje je razporejeno na vse
mesece v letu po potrebi z individualnimi
naročili.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
14. ure, na naslov JP Komunala, Novo me-
sto, prevzemnik Anton Tomažin, inž., Pod-
bevškova 12, 8000 Novo mesto,
tel. 068/323-596, faks 068/323-816,
skladišče.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 22. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: JP Komunala, Novo
mesto, odpiranje vodi Žarko Kovačevič, dipl.
inž. gr., Rozmanova ul. 2, Novo mesto,
tel. 068/324-201, faks 068/324-115, sej-
na soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: JP Komunala, Novo mesto, kont.

oseba Anton Tomažin, inž., Podbevškova 12,
Novo mesto, tel. 068/323-596, faks
068/323-816, skladišče.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 7. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun JP
Komunala, na račun št.: 52100-601-11459,
z navedbo predmeta naročila “vzdrževanje
strojev” pri Agenciji za plačilni promet Novo
mesto.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: JP Komunala, d.o.o., Novo mesto, kont.
oseba Anton Tomažin, inž., Podbevškova
12, Novo mesto, tel. 068/323-596, faks
068/323-816, skladišče.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 29. 9. 1999.
Datum objave razpisa: 19. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7. 8. 1998.
JP Komunala, d.o.o., Novo mesto

Ob-3672
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
JP Komunala, Novo mesto, kont. oseba An-
ton Tomažin, inž., Podbevškova 12, Novo me-
sto, tel. 068/323-596, faks 068/323-816,
skladišče.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:  nabava vodovodne-

ga, gradbenega, pisarniškega, računal-
niškega materiala in tiskovin:

Ad 1.: nabava vodomerov,
Ad 2.: nabava vodovodnega materia-

la (fitingi),
Ad 3.: nabava vodovodnega materiala,
Ad 4.: nabava gradbenega materiala,
Ad 5.: nabava pisarniškega materia-

la in papirne konfekcije,
Ad 6.: nabava tiskovin,
Ad 7.: nabava računalniškega potro-

šnega materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila:

48,600.000 SIT:
Ad 1.: 10,000.000 SIT,
Ad 2.: 6,000.000 SIT,
Ad 3.: 15,000.000 SIT,
Ad 4.: 6,000.000 SIT,
Ad 5.: 6,000.000 SIT,
Ad 6.: 3,600.000 SIT,
Ad 7.: 2,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek
29. 7. 1998 in zaključek 29. 7. 1999:

Ad 1.: nabava je razdeljena na vse mese-
ce v letu po potrebi z individualnimi naročili,

Ad 2.: nabava je razdeljena na vse mese-
ce v letu po potrebi z individualnimi naročili,

Ad 3.: nabava je razdeljena na vse mese-
ce v letu po potrebi z individualnimi naročili,

Ad 4.: nabava je razporejena na vse mese-
ce v letu po potrebi z individualnimi naročili,

Ad 5.: nabava je razporejena na vse mese-
ce v letu po potrebi z individualnimi naročili,

Ad 6.: nabava je razporejena na vse mese-
ce v letu po potrebi z individualnimi naročili,
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Ad 7.: nabava je razporejena na vse mese-
ce v letu po potrebi z individualnimi naročili.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
14. ure, na naslov JP Komunala, Novo me-
sto, Rozmanova ul. 2, 8000 Novo mesto,
prevzemnik Anton Tomažin, inž., Podbevško-
va 12, Novo mesto, tel. 068/323-596, faks
068/323-816, skladišče.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 22. 7. 1998
ob 12. uri, na naslovu: JP Komunala, Novo
mesto, odpiranje vodi Žarko Kovačevič, dipl.
inž. gr., Rozmanova ul. 2, Novo mesto,
tel. 068/324-201, faks 068/324-115, sej-
na soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 7. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: JP Komunala, Novo mesto, kont.
oseba Anton Tomažin, inž., Podbevškova 12,
Novo mesto, tel. 068/323-596, faks
068/323-816, skladišče.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 7. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun JP
Komunala, na račun št.:
52100-601-11459, z navedbo predmeta
naročila “nabava materialov” pri Agenciji za
plačilni promet Novo mesto.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: JP Komunala, d.o.o., Novo mesto, kont.
oseba Anton Tomažin, inž., Podbevškova
12, Novo mesto, tel. 068/323-596, faks
068/323-816, skladišče.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 29. 9. 1999.
Datum objave razpisa: 19. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 7. 8. 1998.
JP Komunala, d.o.o., Novo mesto

Št. 352-50/94-98 Ob-3735
Na podlagi prvega odstavka 58. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran.
2. Predmet javnega naročila: ugotovi-

tev usposobljenosti za pridobitev izde-
lovalcev, ki izpolnjujejo pogoje za iz-
delavo lokacijskih dokumentacij za po-

sege v prostor za potrebe Občine Pi-
ran.

3. Orientacijska vrednost naročila: dolo-
či se glede na obseg in predmet načrtova-
nega dela in v skladu z veljavnimi tarifnimi
pogoji za dejavnost urbanističnega načrto-
vanja in projektiranja.

4. Rok začetka in dokončanja veljavno-
sti: sposobnost ponudnikom bo priznana za
dobo 12 mesecev, in sicer od dneva spre-
jetja sklepa o priznanju sposobnosti.

5. Merila:
– izpolnjevanje zakonsko določenih po-

gojev za opravljanje dejavnosti urbanistič-
nega načrtovanja,

– reference in dosedanje izkušnje z iz-
delovalci.

6. Način, mesto in čas oddaje ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 6. 7. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Piran, Tartinijev
trg 2, 6330 Piran, vložišče, II. nadstr.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila: “Javni razpis – izdelava lokacijskih do-
kumentacij”.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 7. 7. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Piran, Tarti-
nijev trg 2, Piran, Urad za urejanje prostora,
odpiranje vodi Boris Kočevar.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu s skle-
pom o priznanju sposobnosti dne 17. 7.
1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
gradivo: zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na istem na-
slovu Občina Piran, Urad za urejanje pro-
stora, pri Dubravki Kučinič-Ota, Tartinijev
trg 2, Piran, tel. 066/746-201.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 6. 1998 do 15. ure, za 2.000 SIT.

Plačilo stroškov priprave razpisne doku-
mentacije na račun št. 51410-637-20808,
sklic na št. 352-50-94-98, s pripisom: za
razpis, izdelava lokacijske dokumentacije.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do 17. 7. 1999.
Predvideni datum odločitve: 17. 7.

1998.
Občina Piran

Dvostopenjski javni razpis

Ob-3655
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Peter Kokošinek, dipl. inž., Cigaletova 15,
Ljubljana, tel. 061/130-48-20, faks

061/134-45-15, soba št. 302, e-mail: pe-
ter.kokosinek@telekom.si.

2. Predmet javnega naročila: blago, sto-
ritve.

Navedba vsebine: dobava in montaža
pristopnega ATM vozlišča za Enoto SiOL.

3. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek december 1998 in/ali zaključek januar
1999.

4. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji (izpolnjevanje kriterijev, referen-
ce, ustreznost dobavnih in izvedbenih ro-
kov, skalabilnost).

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

5. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 7. 1998 do
14. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
prevzemnik tajništvo Sektorja za investicije,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, tel.
061/133-48-55, faks 061/134-45-15, so-
ba št. 300.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 21. 7. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., odpiranje vodi predsednica komisije,
Cigaletova 15, Ljubljana, soba št. 801.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Telekom Slovenije, d.d., kont.
oseba tajništvo Sektorja za investicije, Ciga-
letova 15, Ljubljana, tel. 061/133-48-55,
faks 061/134-45-15, soba št. 300.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 7. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: na račun številka:
50100-601-35407.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Peter Kokošinek, dipl. inž., Cigaletova 15,
Ljubljana, tel. 061/130-48-20, faks
061/134-45-15, soba št. 302, e-mail: pe-
ter.kokosinek@telekom.si.

10. Postopek izbire izvajalca: dvosto-
penjski javni razpis.

Ponudba mora veljati do zaključka po-
stopka.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 27. 11. 1998.

Telekom Slovenije, d.d.

Sklepi po 42. členu

Ob-3648
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Laško, kont. oseba Luka Picej,
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Mestna ulica 2, Laško, tel. 063/731-122,
faks 063/731-769.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev večnamen-
skega igrišča in zunanja ureditev OŠ Zg.
Rečica.

3. Orientacijska vrednost naročila: 12
mio SIT.

4. Dobavni rok: 10 delovnih dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: najugodnejši ponudnik je izkazal
najnižjo vrednost ponudbe, najkrajši rok iz-
vedbe in najkvalitetnejše reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 6.
1998, na naslovu: Občina Laško, Mestna
ulica 2, 3270 Laško.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 9,591.595 SIT, najvišja cena:
11,702.003 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 33, z dne 24. 4.
1998; Ob-2015.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 6. 1998.

Občina Laško

Št. 9773 Ob-3650

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Pe-
ter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor,
tel. 062/449-20, faks 062/449-23-11, III.
nadstropje.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava približno

500 kosov nepremočljivih hlač in 993
nepremočljivih bund.

3. Orientacijska vrednost naročila:
37,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek maj 1998 in/ali zaključek 15. 9. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini10%.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 5.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 30,339.020 SIT, najvišja cena:
35,454.500 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 34-35, z dne 8. 5.
1998; Ob- 2189B.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 6. 1998.

Št. 9773 Ob-3651

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Pe-
ter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor,
tel. 062/449-20, faks 062/449-23-11, III.
nadstropje.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: za izdelavo zimskih

službenih oblek (zimska službena oble-
ka je sestavljena iz 1 kosa zimski blu-
zon, 2 kosov zimskih hlač ali krila, 1
kosa zimske kape).

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek maj 1998 in/ali zaključek 15. 9. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini10%.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 12,606.902 SIT, najvišja cena:
14,485.260 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 34-35, z dne 8. 5.
1998; Ob- 2189A.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 6. 1998.

Št. 9773 Ob-3652
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Pe-
ter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor,
tel. 062/449-20, faks 062/449-23-11, III.
nadstropje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja poslov-
nega prostora Jesenice–Plavž.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek junij 1998 in/ali zaključek 30. 9. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: dobre reference na trgu in pri
naročniku dobra zmogljivost-opremljenost,
zaposleni delavci (podizvajalci).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 5.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Pošta Slove-
nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Mari-
bor.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 34,037.038 SIT, najvišja cena:
43,216.714 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 33, z dne 24. 4.
1998; Ob- 1990.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 6. 1998.

Št. 9773 Ob-3653
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Pe-
ter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor,
tel. 062/449-20, faks 062/449-23-11, III.
nadstropje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja poslovne-
ga prostora Koper-Kolodvorska.

3. Orientacijska vrednost naročila:
150,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek junij 1998 in/ali zaključek 31. 10.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: dobre reference na trgu in pri
naročniku dobra zmogljivost-opremljenost in
zaposleni delavci s podizvajalci.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 5.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor.

Število prispelih ponudb: 11, najnižja ce-
na: 129,799.333 SIT, najvišja cena:
177,917.899 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 33, z dne 24. 4.
1998; Ob- 1986.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 6. 1998.

Št. 9773 Ob-3654
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Pe-
ter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor,
tel. 062/449-20, faks 062/449-23-11, III.
nadstropje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja poslovne-
ga prostora Kobilje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek junij 1998 in/ali zaključek 31. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: dobra zmogljivost-opremljenost in
zaposleni delavci (podizvajalci dobre refe-
rence na trgu in pri naročniku).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 5.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor.

Število prispelih ponudb: 8, najnižja ce-
na: 28,231.213 SIT, najvišja cena:
39,050.861 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 33, z dne 24. 4.
1998; Ob-1988.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 6. 1998.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-3673
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Vrtec Medvode, kont. oseba Zdenka
Špegu, tel. 061/612-274, Ostrovrharjeva
2, Medvode, tel. in faks 061/611-140, so-
ba št. 2.

2. Predmet javnega naročila: prehram-
beno blago.

Navedba vsebine: sukcesivna dobava
prehrambenih artiklov po skupinah:

a) sveže meso, kunčje meso in me-
sni izdelki,

b) jajca, perutninsko meso in izdelki
iz perutninskega mesa,

c) ribe in ribji izdelki,
d) kruh in pekovsko pecivo,
e) slaščičarsko pecivo, trajni in pol-

trajni pekovski izdelki,
f) mleko in mlečni izdelki,
g) zamrznjena zelenjava in zamrznje-

no sadje,
h) konzervirana zelenjava in konzer-

virano sadje,
i) sveža zelenjava, sveže sadje, suho

sadje, med in stročnice,

j) sadni sokovi in marmelade,
k) osnovna in ostala živila ter dodatki

jedem.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: 20,221.592
SIT, 19. 6. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 9.
1998 in zaključek 31. 8. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: višina
cene, celovitost ponudbe skladno z razpi-
sno dokumentacijo ter druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: višina cene, celovitost ponudbe
skladno z razpisno dokumentacijo.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 6.
1998 ob 8. uri, na naslovu: Vrtec Medvode,
Ostrovrharjeva 2, Medvode, v pedagoški
sobi vrtca, odpiranje je vodila Martina Se-
lan, dipl. prav.

Število prispelih ponudb za sukcesivno
dobavo prehrambenih artiklov po skupinah:
31, in sicer navedenih v posameznih ali-
neah 2. točke objavljenega javnega razpi-
sa:

a) sveže meso, kunčje meso in mesni
izdelki – 4,

b) jajca, perutninsko meso in izdelki iz
perutninskega mesa – 2,

c) ribe in ribji izdelki – 3,
d) kruh in pekovsko pecivo – 3,
e) slaščičarsko pecivo, trajni in poltrajni

pekovski izdelki – 2,
f) mleko in mlečni izdelki – 4,
g) zamrznjena zelenjava in zmrznjeno

sadje –3,
h) konzervirana zelenjava in konzervira-

no sadje – 2,
i) sveža zelenjava, sveže sadje, suho

sadje, med in stročnice – 4,
j) sadni sokovi in marmelade – 2,
k) osnovna in ostala živila ter dodatki je-

dem – 2.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 37, z dne 15. 5.
1998; Ob-2458.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 6. 1998.

Vrtec Medvode

Ob-3674
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Videm, kont. oseba Zlatko Ke-
lenc, Videm pri Ptuju 42, Videm pri Ptuju,
tel. 062/764-110, 764-120, faks
062/764-120.

2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.

Navedba vsebine: preplastitve asfalt-
nih površin in večja vzdrževalna in ob-

novitvena dela lokalnih cest in javnih
poti Občine Videm. Opis posameznih etap
v razpisni dokumentaciji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
55,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek maj 1998 in/zaključek julij 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– izvedbeni rok,
– odlog plačila glede na izstavljene si-

tuacije,
– možnost kreditiranja,
– cena,
– reference in dosedanje sodelovanje z

naročnikom-izvajalec.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 5.

1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina Vi-
dem, Videm pri Ptuju 42, Videm pri Ptuju.

Število prispelih ponudb: 8, najnižja ce-
na: 55,589.622 SIT, najvišja cena:
64,924.559 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 27, z dne 3. 4. 1998;
Ob-1499.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 5. 6. 1998.

Občina Videm

Ob-3675
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Črnomelj, kont. oseba Mojca
Stjepanovič, Trg svobode 3, Črnomelj,
tel. 068/51-363, faks 068/51-117, soba
št. 4/II, e-mail obcina.crnomelj@siol.net.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja telovadni-
ce z zunanjo ureditvijo pri OŠ Miran Jarc
Črnomelj, Ul. Otona Župančiča, Črno-
melj.

3. Orientacijska vrednost naročila:
200,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 7. 1998 in/ali zaključek 31. 8. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, reference, rok izvedbe, fik-
snost cen.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 5.
1998 ob 12.30, na naslovu: Občina Črno-
melj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.

Število prispelih ponudb: 4, , najnižja
cena: 157,326.169,44 SIT, najvišja cena:
188,322.430,08 SIT.
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7. Javno odpiranje prispelih ponudb na
podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca
brez omejitev (od 18. do 42. člena ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 27, z dne 3. 4. 1998;
Ob-1610.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 15. 5. 1998.

Občina Črnomelj

Ob-3676
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Duplek, kont. Danilo Bračič, Ce-
sta 4. julija 106, Sp. Duplek,
tel. 062/681-410, faks 062/681-947.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova fasade na
občinski zgradbi.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 5. 1998 in/ali zaključek 31. 5. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe:
– rok izvedbe,
– preference iz preteklosti,
– plačilni pogoji 60 dni.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 4.

1998, na naslovu: Občina Duplek, Cesta 4.
julija 106, 2241 Spodnji Duplek.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 4,189.594 SIT, najvišja cena:
5,704.238 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 24, z dne 27. 3.
1998; Ob-1332.

Ob-3677
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Duplek, kont. Danilo Bračič, Ce-
sta 4. julija 106, Sp. Duplek,
tel. 062/681-410, faks 062/681-947.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: asfaltiranje cest in

javnih poti v občini.
3. Orientacijska vrednost naročila:

20,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 5. 1998 in/ali zaključek 31. 9. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe:
– plačilni pogoji,
– fiksna cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 4.
1998, na naslovu: Občina Duplek, Cesta 4.
julija 106, 2241 Spodnji Duplek.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 15,249.788 SIT, najvišja cena:
20,989.716 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 24, z dne 27. 3.
1998; Ob-1331.

Občina Duplek

Št. 403-324/96-4 Ob-3678
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Ptuj, kont. oseba Zden-
ka Ristič, Mestni trg 1, Ptuj,
tel.062/772-731, faks 062/771-783.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija man-
sarde na OŠ Mladika.

3. Orientacijska vrednost naročila:
88,244.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 30. 6. 1998 in/ali zaključek 30. 8.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izbrano je bilo podjetje Gradis,
Gradbeno podjetje Gradnje, Ormoška
c. 22, Ptuj.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 5.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Mestna obči-
na Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 87,500.000 SIT, najvišja cena:
99,581.689 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 34-35, z dne 8. 5.
1998; Ob-2387.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 6. 1998.

Mestna občina Ptuj

Ob-3679
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Rudnik Lignita Velenje, kont. oseba
Stanko Zagoršek, dipl. inž. str., Partizanska
78, Velenje, tel. 063/853-312, int. 1668,
faks 063/863-041, soba št. 138, e-mail
stankozagorsek@rlv.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup gumi trans-

portnih trakov za rudarstvo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
36,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek junij 1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: tehnično najprimernejše blago in
ugodne reference proizvajalca.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 25. 5.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Rudnik lignita
Velenje, Partizanska 78, 3320 Velenje.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 36,478.508,85 SIT, najvišja cena:
49,382.326,20 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 34-35, z dne 8. 5.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 6. 1998.

Rudnik lignita Velenje, p.o.

Št. 110-1/98 Ob-3680
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba Oto Rubinič, dipl. inž.
– DDC, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, tel. 061/17-88-331.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: nabava opreme za

AC bazo Kozina.
3. Orientacijska vrednost naročila:

65,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: rok dobave je 1 mesec

po podpisu pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: na javni se je prijavilo pet ponud-
nikov. Po pregledu ponudb so bile štiri po-
nudbe nepopolne. V skladu s 34. členom
ZJN javni razpis ni uspel, ker je popolna
samo ena ponudba, zato se javni razpis po-
novi pod enakimi pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 5.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje.

Število prispelih ponudb: 5.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 29, z dne 10. 4.
1998.
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Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 6. 1998.

Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji, d.d.

Ob-3681A
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Sta-
nislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-144, 21-086, faks
0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup transforma-

torske postaje.
3. Orientacijska vrednost naročila:

13,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 4 mesece.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: merila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 5.
1998 ob 11. uri, na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 10,495.800 SIT, najvišja cena:
14,421.359 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 33, z dne 24. 4.
1998; Ob-2131B.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 5. 1998.

Ob-3681B
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Sta-
nislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-144, 21-086, faks
0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup vozil.
3. Orientacijska vrednost naročila:

12,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: merila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 5.
1998 ob 11. uri, na naslovu: RTH, d.o.o.,

Trbovlje, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-

na: po sklopih, najvišja cena: po sklopih.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 33, z dne 24. 4.
1998; Ob-2131.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 5. 1998.

Ob-3681C
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Sta-
nislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-144, 21-086, faks
0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava rudarskih in

drugih kablov.
3. Orientacijska vrednost naročila:

16,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 5. 1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: merila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 5.
1998 ob 11. uri, na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 12,327.840 SIT, najvišja cena:
16,075.907 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa:  Uradni list RS, št. 33, z dne 24. 4.
1998; Ob-2131Č.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 5. 6. 1998.

RTH Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Št. 453-1/98 Ob-3701
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica “dr. Franca Dergan-
ca” Nova Gorica, Padlih borcev 13a, Šem-
peter pri Gorici, tel. 065/31-811, faks
065/31-232.

I.
1. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: potrošni nemedicin-

ski material, pisarniški material, čistila,
PVC vrečke, gorivo, plini.

2. Orientacijska vrednost naročila:
120,200.000 SIT.

3. Dobavni rok oziroma začetek izvrše-
vanja javnega naročila: začetek 1. 1. 1998,
zaključek 31. 12. 1998.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Kraj, datum in ura odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 12.

1997 ob 11. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica “dr. Franca Derganca” Nova Gorica,
Šempeter pri Gorici, Padlih borcev 13a.

6. Število veljavnih ponudb: 18.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev.
8. Datum in številka objave javnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 70, z dne 14. XI.
1997.

II.
1. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: zdravila skupine “D”.
2. Orientacijska vrednost naročila:

411,400.000 SIT.
3. Dobavni rok oziroma začetek izvrše-

vanja javnega naročila: začetek 1. 1. 1998,
zaključek 31. 12. 1998.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Kraj, datum in ura odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 12.

1997 ob 10. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica “dr. Franca Derganca” Nova Gorica,
Šempeter pri Gorici, Padlih borcev 13a.

6. Število veljavnih ponudb: 22.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev.
8. Datum in številka objave javnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 70, z dne 14. XI.
1997.

III.
1. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelki iz tekstila in

drobni inventar.
2. Orientacijska vrednost naročila:

16,500.000 SIT.
3. Dobavni rok oziroma začetek izvrše-

vanja javnega naročila: začetek 1. 1. 1997,
zaključek 31. 12. 1998.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Kraj, datum in ura odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 12.

1997 ob 13. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica “dr. Franca Derganca” Nova Gorica,
Šempeter pri Gorici, Padlih borcev 13a.

6. Število veljavnih ponudb: 8.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev.
8. Datum in številka objave javnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 70, z dne 14. XI.
1997.

IV.
1. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za

prehrano.
2. Orientacijska vrednost naročila:

68,550.000 SIT.
3. Dobavni rok oziroma začetek izvrše-

vanja javnega naročila: začetek 1. 4. 1998,
zaključek 31. 12. 1998.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Kraj, datum in ura odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 3.

1998 ob 12. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica “dr. Franca Derganca” Nova Gorica,
Šempeter pri Gorici, Padlih borcev 13a.
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6. Število veljavnih ponudb: 24.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti.

8. Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 13, z dne 20. 2. 1998.

V.
1. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: tehnični material v

letu 1998.
2. Orientacijska vrednost naročila:

10,960.000 SIT.
3. Dobavni rok oziroma začetek izvrše-

vanja javnega naročila: začetek 1. 4. 1998,
zaključek 31. 12. 1998.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Kraj, datum in ura odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 1.

1998 ob 12. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica “dr. Franca Derganca” Nova Gorica,
Šempeter pri Gorici, Padlih borcev 13a.

6. Število veljavnih ponudb: 2.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev.
8. Datum in številka objave javnega razpi-

sa: Uradni list RS, št. 3, z dne 17. 1. 1998.
VI.
1. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: potrošni nemedicin-

ski material – gorivo, plini.
2. Orientacijska vrednost naročila:

31,900.000 SIT.
3. Dobavni rok oziroma začetek izvrše-

vanja javnega naročila: začetek 1. 4. 1998,
zaključek 31. 12. 1998.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Kraj, datum in ura odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 3.

1998 ob 11. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica “dr. Franca Derganca” Nova Gorica,
Šempeter pri Gorici, Padlih borcev 13a.

6. Število veljavnih ponudb: 4.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti.

8. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 13, z dne 20. 2.
1998.

VII.
1. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dializni aparati.
2. Orientacijska vrednost naročila:

18,500.000 SIT.
3. Dobavni rok: 31. 8. 1998.
4. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,

navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Kraj, datum in ura odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 4.

1998 ob 12. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica “dr. Franca Derganca” Nova Gorica,
Šempeter pri Gorici, Padlih borcev 13a.

6. Število veljavnih ponudb: 5.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev.
8. Datum in številka objave javnega razpi-

sa: Uradni list RS, št. 18, z dne 6. 3. 1998.
Splošna bolnišnica

“Dr. Franca Derganca”, Nova Gorica

Št. 296 Ob-3702
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana,
kont. oseba Neva Lozej, tel. 061/175-21-85.

2. Predmet javnega naročila: nakup neli-
nearnega sistema za sinhronizacijo zvoka in
slike.

3. Navedba vsebine: izbira dobavitelja
brez omejitev za nakup nelinearnega si-
stema za sinhronizacijo zvoka in slike.

4. Orientacijska vrednost naročila:
ca. 24,000.000 SIT.

5. Dobavni rok oziroma začetek in do-
končanje nabav: 2 meseca od podpisa po-
godbe.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in omejitve, ki so bile upoštevane: cena,
plačilni pogoji, roki plačila, reference po-
nudnikov, garancija, servisiranje in druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

7. Dodelitev naročila: naročilo je bilo do-
deljeno Solid State Logic ltd.

8. Rok za začetek in dokončanje del:
začetek 1. 7. 1998, dokončanje 20. 10.
1998.

9. Utemeljitev izbire ponudnika: tehnič-
na ustreznost osnovnega sistema, tehnična
ustreznost razširjenega sistema, cena, refe-
rence ponudnika in druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

10. Javno odpiranje ponudb je bilo
29. 4. 1998 ob 9. uri, v veliki sejni sobi v 5.
nadstropju v prostorih JZ RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

11. Število prispelih ponudb: 6, najnižja
cena: 18,446.040 SIT, najvišja cena:
21,555.526 SIT.

12. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

13. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 27, z dne 3. 4. 1998.

Št. 296 Ob-3703
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana, kont. oseba Neva Lozej,
tel. 061/175-21-85.

2. Predmet javnega naročila: računal-
niško izobraževanje in usposabljanje.

3. Navedba vsebine: po računalniških
programih.

4. Orientacijska vrednost naročila:
ca. 10,000.000 SIT.

5. Dobavni rok oziroma začetek in do-
končanje nabav: 12 mesecev.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in omejitve, ki so bile upoštevane: cena,
kakovost, plačilni pogoji in druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

7. Dodelitev naročila: naročilo je bilo do-
deljeno Laser Computer, d.o.o., Igriška 10,
Ljubljana.

8. Rok za začetek in dokončanje del: za-
četek marec 1998, dokončanje marec 1999.

9. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbrane po-
nudbe: kakovost, plačilni pogoji, prilagodi-
tev delovnemu procesu RTV.

10. Javno odpiranje ponudb je bilo
25. 3. 1998 ob 13. uri, v prostorih JZ RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

11. Število prispelih ponudb: 19, najnižja
cena: 17.600 SIT, najvišja cena: 37.000 SIT.

12. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

13. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 20, z dne 13. 3.
1998.

Št. 296 Ob-3704
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana, kont. oseba Neva Lozej,
tel. 061/175-21-85.

2. Predmet javnega naročila: pisarniško
pohištvo in stoli.

3. Navedba vsebine: pisarniška oprema.
4. Orientacijska vrednost naročila:

ca. 10,000.000 SIT.
5. Dobavni rok oziroma začetek in do-

končanje nabav: 12 mesecev.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in omejitve, ki so bile upoštevane: cena,
kakovost, plačilni pogoji in druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

7. Dodelitev naročila: naročilo je bilo do-
deljeno Tovarni pohištva Čepovan, Čepo-
van.

8. Rok za začetek in dokončanje del:
začetek 27. 5. 1998, dokončanje 27. 5.
1999.

9. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbrane po-
nudbe: cena in plačilni pogoji.

10. Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 5.
1998 ob 9. uri, v sobi 52/V, v prostorih JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

11. Število prispelih ponudb: 9, najnižja
cena: 219.958 SIT, najvišja cena: 458.079
SIT.

12. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

13. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 27, z dne 3. 4. 1998.

Št. 002/98 Ob-3705
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
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ljana, kont. oseba Neva Lozej,
tel. 061/175-21-85.

2. Predmet javnega naročila: špediter-
ske storitve uvoza in izvoz blaga ter hitre
pošte.

3. Navedba vsebine:
– špediterske storitve uvoza in izvo-

za blaga,
– špediterske storitve hitre pošte pri

uvozu in izvozu blaga.
4. Orientacijska vrednost naročila:

ca. 40,000.000 SIT (za vsako skupino sto-
ritev po ca 20,000.000 SIT).

5. Rok izvajanja oziroma začetek in do-
končanje izvajanja storitev: 12 mesecev od
podpisa pogodb.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in omejitve, ki so bile upoštevane: eko-
nomska cena, plačilni pogoji, odzivni čas,
reference, prilagajanje potrebam naročni-
ka, poznavanje specifičnosti opreme in ma-
terialov naročnika ter druga merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji.

7. Dodelitev naročila
Za izvajanje špediterskih storitev uvoza

in izvoza blaga sta bila izbrana: Speed,
d.o.o., in Intereuropa, d.d.

Za izvajanje storitev hitre pošte sta bila
izbrana: Intereuropa, d.d. (UPS) in DHL In-
ternational, d.d.

8. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri izbiri izvajalca storitev uvoza in izvoza

blaga so bili odločujoči kriteriji: jamčenje stal-
nosti cen, osnovni in količinski popusti, pla-
čilni pogoji ter hitrost izvedbe in poznavanje
specifičnosti opreme in materialov naročni-
ka. Tem in še preostalim kriterijem, oprede-
ljenim v razpisni dokumentaciji, je v skupnem
seštevku najbolj ustrezal prvoizbrani izvaja-
lec Speed, d.o.o., druga glede na navedene
kriterije pa je bila Intereuropa, d.d.

Pri izbiri izvajalca storitev hitre pošte pa
je izbrani ponudnik Intereuropa, d.d. (UPS)
ponudil toliko ugodnejše cene in plačilne
pogoje, da so le-ti odločujoče vplivali na
izbiro. Drugi glede na navedene kriterije pa
je bil DHL International, d.d.

9. Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 4.
1998 ob 12. uri, v veliki sejni sobi JZ RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Število prispelih ponudb: 7, (od tega
sta bili dve ponudbi za obe skupini storitev).

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

12. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 15, z dne 27. 2.
1998; Ob-864.

Javni zavod RTV Slovenija

Ob-3706
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Brežice, kont. ose-
ba dr. Mladen Šoštarič, Brežice, Černelče-
va 15, tel. 0608/668-100.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: RTG material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,500.000 SIT.

4. Ime in naziv ponudnikov, ki jim je bila
priznana sposobnost in obdobje, za katere-
ga je priznana:

– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– Hibiskus, d.o.o., Ljubljana,
– Simps’s, d.o.o., Trzin,
– Interexport, d.o.o., Ljubljana.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mese-

cev, začetek 1. 6. 1998 in zaključek 31. 5.
1999.

5. Utemeljitev priznanja sposobnosti
Kriteriji iz razpisne dokumentacije.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 4.

1998 ob 10. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica Brežice, Černelčeva 15, Brežice.

Število prispelih ponudb: 5.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 24, z dne 27. 3.
1998; Ob-1370.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 6. 1998.

Splošna bolnišnica Brežice

Št. 2382/98 Ob-3707

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Elektro Gorenjska, javno podjetje za di-
stribucijo električne energije, d.d., Kranj,
Bleiweisova c. 6, Kranj.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje gradbe-

nih in elektromontažnih del na lokacijah
PE Kranj in PE Žirovnica.

3. Orientacijska vrednost naročila: za ob-
dobje 12 mesecev:

  1. Gradbena dela v okvirni vrednosti
110,740.000 SIT skupaj, od tega za PE
Kranj 90,740.000 SIT in za PE Žirovnica
20,000.000 SIT,

  2. Elektromontažna dela v okvirni vred-
nosti 49,500.000 SIT skupaj, od tega za
PE Kranj 34,000.000 SIT in za PE Žirovni-
ca 15,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: postopno v obdobju 12
mesecev.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 5.
1998 ob 8. uri, na naslovu: Elektro Gorenj-
ske, d.d., PE Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3,
Kranj, II. nadstropje v sejni sobi.

Število prispelih ponudb: 13.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpi-

sa: Uradni list RS, št. 27, z dne 3. 4.
1998.

Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Št. 31301-2/95-12/1585 Ob-3708
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, kont. oseba Tanja Varl,
tel. 064/373-134, faks 064/373-167, so-
ba št. 143.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: priprava teksta in

fotografij, oblikovanje in tisk turistične-
ga prospekta Krajevne skupnosti Jošt.

Tehnični podatki: obseg: 12 ali 16 stra-
ni, forma:t 210 × 210 mm, tisk: 5/5, papir:
bioglos 135 g, vezava: šivano; naklada:
5.000 izvodov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
1,460.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 24. 6. 1998, dokončanje 30. 9. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– reference ponudnika,
– najugodnejša cena ob kvaliteti, opre-

deljeni v razpisu in
– celovitost ponudbe.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 5.

1998 ob 12. uri, v upravni stavbi Mestne
občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, soba
št. 140.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 538.829 SIT, najvišja cena: 1,182.960
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 37, z dne 15. 5.
1998; Št. 31301-2/95-12/1121,
Ob-2217.

Mestna občina Kranj

Št. 52/98 Ob-3709
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Komunalno podjetje, d.d., Ptuj, kont.
oseba Marijan Gregorinčič, Ptuj, Žnidariče-
vo nabrežje 3, tel. 062/787-511, faks
062/771-360.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
a) vodovodni material,
b) toplovodni material,
c) elektro material,
d) kurilno olje,
e) hortikulturni material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

91,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 4. 6.
1998 in zaključek 4. 6. 1999.
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5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: ponudbena cena, plačilni pogoji,
izkušnje naročnika s ponudnikom, kompen-
zacije z uslugami iz dejavnosti naročnika,
reference ponudnika, izpolnitev zahtev po
kvalitetnejšem blagu, na podlagi izkušenj na-
ročnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 21. 5.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Komunalno
podjetje, d.d., Ptuj, Žnidaričevo nabrežje 3,
Ptuj.

Število prispelih ponudb za dobavo bla-
ga po skupinah, skupaj: 22.

Po posameznih skupinah je prispelo na-
slednje število ponudb:

a) vodovodni material: 14,
b) toplovodni material: 6,
c) elektro materil: 9,
d) kurilno olje: 5,
e) hortikulturni material: javni razpis za to

točko ni uspel.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 33, z dne 24. 4.
1998; Ob-1990.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 6. 1998.

Komunalno podjetje, d.d., Ptuj

Ob-3710
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, Maribor, kont. oseba Igor
Štandeker, tel. 062/30-05-292, faks
062/30-05-695.

2. Predmet javnega naročila: antikoro-
zijska zaščita obratovalne zapornice 4.
pretočnega polja HE Mariborski otok.

3. Orientacijska vrednost javnega naro-
čila: 25,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: 5 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudbe: merila,

navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro najugod-

nejšega ponudnika: način izvajanja in zago-
tavljanja kvalitete, postopki kontrol, referen-
ce pri naročniku in podobnih objektih v zad-
njih 3 letih, ponudbena cena, rok izvedbe,
garancijski rok, strojna opremljenost, plačil-
ni pogoji, strokovna popolnjenost.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb je bilo 26. 5. 1998 ob 12. uri, v pro-
storih poslovne stavbe Dravskih elektrarn
Maribor, Obrežna 170.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 16,089.733 SIT, najvišja cena:
28,433.355 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 33, z dne 24. 4.
1998; Ob-1979.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 6. 1998.

Ob-3711
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, Maribor, kont. oseba Igor
Štandeker, tel. 062/30-05-292, faks
062/30-05-695.

2. Predmet javnega naročila: obnova
obratovalne zapornice 4. pretočnega
polja HE Mariborski otok.

3. Orientacijska vrednost javnega naro-
čila: 35,000.000 SIT.

4. Rok dobave in izvedbe del: 5 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,

navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro najugod-

nejšega ponudnika: ponudbena cena,
opremljenost s strojno opremo in delovnimi
pripravami, kadrovska popolnjenost in stro-
kovna usposobljenost, reference pri naroč-
niku in podobnih delih in objektih v zadnjih
3 letih, kontrola kakovosti, plačilni pogoji,
garancijski rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb je bilo 26. 5. 1998 ob 10. uri, v pro-
storih poslovne stavbe Dravskih elektrarn
Maribor, Obrežna 170.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 32,354.136 SIT, najvišja cena:
43,489.844 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 33, z dne 24. 4.
1998; Ob-1980.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 6. 1998.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Ob-3712
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Bled, Cesta svobode 13, Bled,
kont. oseba Stanko Černe, Cesta svobode
13, Bled, tel. 74-80-121, faks 741-243.

2. Predmet javnega naročila: izgradnja
ca. 600 m vodotesne primarne kanali-
zacije profila ∅∅∅∅∅ 600 mm (preddela, ze-
meljska dela, kanalizacija, zaključna ozi-
roma ureditvena dela) kanalizacijskega
sistema “P2” v Zasipu pri Bledu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
32,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del predviden za 28. 5. 1998; zaklju-
ček del pa 17. 7. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisu.

Ponujena alternativna ponudba iz Tesal
kanalizacijskih cevi in revizijskih jaškov je
zelo primerna zaradi:

– kvalitetnega materiala,
– kvalitetne rešitve in enostavne izvedbe

(primerni za gradnjo na predmetni trasi),
– zelo primerne cene.
Z omenjenim ponudnikom ima občina

na prejšnjih projektih izvedbe kanalizacije
dobre izkušnje in zato ustreza kriteriju refe-
renc.

Ponujeni plačilni pogoji z zamudnimi
obrestmi neplačanih situacij (T-0%) so gle-
de na ostale parametre ponudbe zelo pri-
merni.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo v sejni
sobi Občine Bled, Cesta svobode 13, Bled,
dne 25. 5. 1998 ob 11. uri.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 26,575.582 SIT, najvišja cena:
55,572.443 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 33, z dne 24. 4.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 6. 1998.

Občina Bled

Št. 1383/98-2 Ob-3713
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Javno podjetje Komunalno

stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., Pono-
viška c. 15, Litija.

2. Predmet javnega naročila: blago.
3. Navedba vsebine: dobava in monta-

ža stroja za pometanje ulic kot nadgrad-
njo oziroma priključek na vozilo MB Uni-
mog U 1450.

4. Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 6.
1998 ob 8. uri, na sedežu naročnika (dve
prispeli ponudbi).

5. Vrednost dodeljenega naročila:
16,060.112 SIT.

6. Dobavni rok: 60 dni od podpisa po-
godbe.

7. Utemeljitev izbire ponudnika: izpolnje-
vanje objavljenih tehničnih pogojev.

8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 37, z dne 15. 5.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 6. 1998.

Komunalno stanovanjsko podjetje
Litija, d.o.o.

Ob-3714
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma sedež naročnika:

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
Maribor, Ul. talcev 9, kont. oseba mag. Mi-
ran Žitnik, dipl. ek., tel. 062/22-86-263.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pisarniški material

in razni obrazci.
3. Orientacijska vrednost naročila:

26,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 7.
1998, zaključek 30. 6. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: cena in
reference ponudnika.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena 85% in najugodnej-
še reference 15% ponudnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 5.
1998 ob 9. uri v sejni sobi Zdravstvenega
doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ul. talcev 9.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 16,437.713,68 SIT, najvišja cena:
22,380.272,88 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 31, z dne 18. 4.
1998; Ob-1832.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 5. 6. 1998.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor

Ob-3715
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime in sedež naročnika: Fakulteta za

elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška
25, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: razisko-
valna oprema.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 30. 10. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,

navedena v razpisni dokumentaciji, odloču-
joča merila za izbiro izbrane ponudbe: kon-
kurenčnost cene, zmogljivost ponujene
opreme, garancija, podpora in vzdrževanje
ter kompatibilnost opreme.

Število prispelih ponudb: 8.
Izbran je bil ponudnik Aster, Nade Ovča-

kove 1, Ljubljana.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 6.

1998 ob 9. uri, v dekanatu Fakultete za
elektrotehniko, Tržaška 25, Ljubljana.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN), zbiranje ponudb (54. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 37, z dne 15. 5.
1998; Ob-2513A.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 6. 1998.

Fakulteta za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani

Št. 351/7-9/98 Ob-3737
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1a,
Kranjska Gora, kont. oseba Jože Brudar,
Kolodvorska 1a, Kranjska Gora,
tel. 064/881-846, faks 064/881-350.

2. Predmet javnega naročila: gradnja
poslovilnih vežic v Ratečah, izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Predvideni rok za izvedbo del: od
15. 6. 1998 do 15. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudni-
ke.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 5.
1998 ob 12.15, na naslovu: Občina Kranj-
ska Gora, Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska
Gora.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 12,370.847 SIT, najvišja cena:
16,662.713 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 35, z dne 8. 5. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 6. 1998.

Občina Kranjska Gora

Ob-3736A
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-95, faks 061/178-83-26,
soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: obnova talnih oz-

načb na območju CP Ljubljana
3. Orientacijska vrednost naročila:

76,998.200 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 19. 6. 1998 in zaključek 31. 10. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudni-
ke.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba izvajalca Cestno podjet-
je Ljubljana je bila izbrana zaradi najugod-
nejše ponudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 5.
1998, ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19,  Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 113,719.948,51 SIT, najvišja cena:
122,843.124 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 27 z dne 3. 4. 1998,
Ob-1586F.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 6. 1998.

Ob-3736B
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-95, faks 061/178-83-26,
soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: obnova talnih oz-

načb na območju CP Novo mesto.
3. Orientacijska vrednost naročila:

71,422.905 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 19. 6. 1998 in zaključek 31. 10. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: ponudba izvajalca Cestno podjet-
je Novo mesto je bila izbrana zaradi naju-
godnejše ponudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 5.
1998, ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19,  Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 120,254.938 SIT, najvišja cena:
125,401.044 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 27 z dne 3. 4. 1998,
Ob-1586I.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 6. 1998.

Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste

Št. 0048/1-308/48-21-97 Ob-3739
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri priznanju sposobnosti

izvajalcev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS,
kont. oseba Branislav Protega, Štefanova
2, Ljubljana, tel. 061/171-42-23.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: predhodno ugotav-

ljanje sposobnosti izvajalcev, proizva-
jalcev, dobaviteljev in vzdrževalcev za
telekomunikacijsko opremo, opremo
tehničnega varovanja, informacijsko
opremo, informacijske telekomunika-
cijske kabelske sisteme in sisteme za
neprekinjeno napajanje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
500,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Merila: kvaliteta, zanesljivost, ustreznost

tehničnim zahtevam ter kompatibilnost z
delujočo opremo in sistemi, vzdrževanje in
servisiranje v garancijskem in pogarancij-
skem roku ter zagotavljanje rezervnih de-
lov na področju Republike Slovenije, Ka-
drovska zasedba, ustrezni atesti, cena
opreme, plačilni pogoji in dobavni roki, šo-
lanje in svetovanje uporabnika, strokovna
literatura, poslovanje v Sloveniji v prete-
klem letu za predmet javnega razpisa, po-
slovna zanesljivost dobavitelja in doseda-
nje izkušnje pri poslovanju, čas obstoja na
SLO trgu za predmet javnega razpisa, refe-
rence in dokazila o zastopstvu oziroma po-
slovnem odnosu s principalom.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini do 10%.

Opis
Na javni razpis je prispelo 54 veljavnih

ponudb. Na odpiranju ponudb je bilo zara-
di nepopolnosti izločenih 6 ponudb. Pri
pregledu ustreznosti v ponudbah prilože-
nih dokumentov vseh formalno popolnih
ponudb, je naročnik zaradi nepopolnosti
izločil še 10 ponudb.

Pri ocenjevanju ponudb je naročnik
upošteval vsa merila, podana v razpisni do-
kumentaciji ter zaščito domačih ponudni-
kov.

Sposobnost po posameznih točkah se
prizna naslednjim ponudnikom:

Točka I. Telekomunikacijska oprema
a) oprema radijskih komunikacij
1. Elektrotehna Elzas – točka I. a) 1.

(registofoni) in 15.2 (mobitel aparati),
2. PAP Telematika – točka I. a) 1. (regi-

stofoni),
3. Iskra Teling – točka I. a) 15.2. (mo-

bitel aparati),
4. Siemens – točka I. a) 15. 2. (mobitel

aparati),
5. Telmont – točka I. a) 15. 2. (mobitel

aparati),
6. Mides – UPS naprave I. a) 17.3.,
7. Sicon Elektronika – UPS naprave I.

a) 17.3.;
b) oprema žičnih komunikacij
Telefonska oprema (ISDN centrale in

terminalno):
1. Avtotehna Canon – za faksimile opre-

mo (I. b 5.),

2. Biring – za faksimile opremo (I. b 5.),
3. ECS (Euro comp. syst.) – za I. b,

točke 1.1, 1.2, 2.1.–2.6.,
4. ECS Tel – za I. b, točke 1.1, 1.2,

2.1.–2.6.,
5. Iskra Teling – za I. b, točke 1.1, 1.2,

2.1.–2.6., 3.1.–3.4.,
6. Kron Telekom – za I. b, točke 1.1,

1.2, 2.1.–2.6., 3.1.–3.4., 4.1., 5.1,
7. PAP – za I. b, točke 1.1, 1.2, 2.1.–

2.5., 3.1.–3.4.,
8. Procom inž. – za I. b, točke 1.1, 1.2,

2.1.–2.6., 3.1.–3.4.,
9. Siemens – za I. b, točke 1.1, 1.2,

2.1.–2.6., 3.1.–3.4., 4.1.
Prenosna oprema in oprema za medo-

mrežna povezovanja:
1. ECS Tel – za I.b, točko 6.1.1.,
2. ECS (Euro comp. syst.) – za I. b,

točko 6.1.1.,
3. Fotona – za I. b, točke 6.2.1., 6.2.2,

6.2.3.,
4. Hermes Plus – za I. b, točke 6.1.1.,

6.2.3.,
5. IBM Slovenija – za I. b, točke 6.1.1,

6.2.1., 6.2.2., 6.2.3.,
6. Infotel – za I. b, točke 6.1.1., 6.2.1.,

6.2.2., 6.2.3.,
7. Intertrade ITS – za I. b, točke 6.1.1,

6.2.1., 6.2.2., 6.2.3.,
8. NIL – za I. b, točko 6.1.1., 6.2.1.,

6.2.2., 6.2.3.,
9. Siemens – za I. b, točko 6.1.1., 6.2.3.,
10. Simt – za I. b, točke 6.1.1., 6.2.1.,

6.2.2., 6.2.3.,
11. Unicom – za I. b, točke 6.2.1.,

6.2.2., 6.2.3.,
12. Unistar – za I. b, točke 6.1.1.,

6.2.1., 6.2.2., 6.2.3.
Točka II. Oprema tehničnega varovanja
1. AL – točka II. 1., 3., 4., 5.,
2. Iskra Sistemi – točka II. 1., 2.,
3. Sintal – v celoti točka II.,
4. Trast – točka II. 4.,
5. TSE – točka II. 1., 2., 4., 5.,
6. Zarja elektronika – v celoti točka II.
Točka III. Informacijska oprema
Terminalna strojna in programska infor-

macijska oprema:
1. Altech – v celoti III.,
2. Avtotehna Canon – samo za tiskalnike,
3. EC – v celoti III.,
4. Hermes Plus – v celoti III.,
5. IBM Slovenija – v celoti III.,
6. Iskra Računalniki – v celoti III.,
7. Intertrade ITS – v celoti III.,
8. Marand – v celoti III.,
9. Medis – samo za tiskalnike,
10. Repro – samo za tiskalnike, čitalce

in risalnike,
11. SIMT – v celoti III.,
12. SRC Computers – v celoti III.,
13. Unicom – samo za osebne računal-

nike,
14. Unistar – v celoti III.
Točka IV. Informacijsko telekomunikacij-

ski kabelski sistemi in sistemi za neprekinje-
no napajanje

1. ECS Tel – strukturirano ožičenje IV.
b),

2. Fotona – krajevne telekomunikacijske
povezave IV. a) 1.,

3. PAP Telematika – v celoti točka IV.,
4. Intertrade ITS – strukturirano ožičenje

IV. b),

5. Telmont – krajevna telekomunikacij-
ske povezave IV. a),

6. Hermes Plus –  strukturirano ožičenje
IV. b),

7. Iskra Računalniki – strukturirano oži-
čenje IV. b),

8. IBM Slovenija – strukturirano ožiče-
nje IV. b), UPS naprt. I. a) 17.3.,

9. Unicom – strukturirano ožičenje IV. b),
10. SRC Computers – strukturirano oži-

čenje IV. b),
11. ECS (Euro comp. syst.) – strukturi-

rano ožičenje IV. b),
12. Elcos – strukturirano ožičenje IV. b),
13. Siemens – v celoti točka IV.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 4.

1998 ob 9. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Naročnik: MNZ RS, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 54 (38 popol-
nih).

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (43. do 50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 18 z dne 6. 3. 1998,
Ob-1057 in Uradni list RS, št. 22 z dne
20. 3. 1998, Ob-1287 (popravek).

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-3740
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Veterinarski zavod Slovenije, kont. ose-
ba Albina Čad, Cesta v Mestni log 47/a,
Ljubljana, p.p. 4251, tel. 061/33-40-33,
faks 061/33-40-33.

2. Predmet javnega naročila: blago;
– izdobava 2 komada tovornih vozil

vrste PICK-UP,
– izdobava 1 komad tovornega vozi-

la vrste PICK-UP z dvižnimi vrati prtljaž-
nega prostora in nakladalno poličko.

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1,5 meseca in/ali 50 dni,
začetek: 8. 5. 1998, zaključek: 25. 6. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji (kvaliteta, plačilni pogoji, dobav-
ni rok, ostale ugodnosti).

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, kvaliteta, plačilni pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 5.
1998 ob 10. uri na naslovu: Veterinarski
zavod Slovenije, Cesta v Mestni log 47/a,
Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 3,742.567 SIT, najvišja cena:
4,554.519 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
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Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 35 z dne 8. 5. 1998,
Št. 40301-03/95-14, Ob-2312.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 8. 5. 1998.

Veterinarski zavod Slovenije

Št- 113/98-22 Ob-3741
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Novo mesto, kont. ose-
ba Pavle Jenič, Seidlova cesta 1, Novo me-
sto, tel. 068/317-246, faks 068/322-731,
soba št. 46.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja prizidka k
telovadnici OŠ Žužemberk do IV. grad-
bene faze.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT,

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca in/ali 60 dni,
začetek 15. 6. 1998 in/ali zaključek 16. 8.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 5.
1998, ob 12. uri na naslovu: Mestna obči-
na Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo
mesto.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 18,236.700 SIT, najvišja cena:
23,466.372,90 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 33 z dne 24. 4. 1998;
Ob-2113.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 18. 6. 1998.

Mestna občina Novo mesto

Št. 0017/98 Ob-3742
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Rudnik zagorje v zapiranju, d.o.o., kont. ose-
ba Sandi Grčar, Grajska 1, Zagorje ob Savi,
tel. 0601/64-100, faks 0601/61-078.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: javni razpis za izbi-
ro izvajalca brez omejitev za sanacijo
plazu pod Vinsko cesto.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec, začetek 1. 8.
1998 in/ali zaključek 30. 8. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: razmerje cena/kvaliteta, referen-
ce s področja predmeta naročila in kako-
vost ponujenih del.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 6.
1998 na naslovu: Rudnik Zagorje v zapira-
nju, d.o.o., Grajska 1, Zagorje ob Savi.

Število prispelih ponudb: 9, najnižja ce-
na: 7,497.695 SIT, najvišja cena:
12,440.867,80 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 37 z dne 15. 5. 1998,
Ob-2563.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 6. 1998.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Ob-3743
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Državni zbor Republike Slovenije, kont.
oseba Matjaž Vovk, Šubičeva 4, Ljubljana,
tel. 061/1761-157, faks 061/1255-077,
soba št. 235/T5/K.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izbira dobaviteljev pi-

sarniškega materiala, materiala za po-
trebe tiskarne, magneto-optičnih medi-
jev, avdio in video trakov ter čistilnih sred-
stev za potrebe Državnega zbora RS.

3. Orientacijska vrednost naročila: 45
mio SIT (vseh enajst segmentov).

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 7 mesecev in 6 dni, zače-
tek 26. 5. 1998 in/ali zaključek 31. 12.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, plačilni pogoji, dobavni ro-
ki in reference ter rezultati testiranja (seg-
ment št. 1 in 2). Za segmenta št. 7 in 8 se
ne izbere nobeden od ponudnikov (za vsak
segment prispela samo ena popolna po-
nudba).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 3.
1998 ob 9. uri na naslovu: Državni zbor
Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 24.
Postopek izbire izvajalca: javni razpis za

izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 13 z dne 20. 2. 1998,
Ob-813.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 6. 1998.

Državni zbor Republike Slovenije

Ob-3776
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Urad predsednika Republike Slovenije,
kont. oseba Slavka Kovačič, Erjavčeva 17,
Ljubljana, tel. 178-1302, faks 178-1350,
soba št. 124.

2. Predmet javnega naročila: blago, sto-
ritve.

Navedba vsebine: vozilo 4300 ccm –
1 vozilo, vozilo 4900 ccm – 1 vozilo.

Objava javnega razpisa v Uradnem listu
RS, št. 34-35 z dne 8. 5. 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
28,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: zaključek 1. 7.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: višina cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Urad predsed-
nika Republike Slovenije, Erjavčeva 17,
Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2 + 2, najnižja
cena: 10,701.024,80 SIT, najvišja cena:
18,948.105,70 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 34-35 z dne 8. 5.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 6. 1998.

Urad predsednika Republike Slovenije

Ob-3777
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Slovenske železnice, d.d., kont. oseba
Branka Potočnik Kranjc, dipl. inž. gr., Ko-
lodvorska ul. 11, Ljubljana, tel. 291-4590,
faks 13-36-037, soba št. 210.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: pregled in izdelava

PGD in PZI sanacije podvoza Kidričevo.
3. Orientacijska vrednost naročila:

4,800.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
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Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Slovenske že-
leznice, d.d., Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 3,900.000 SIT, najvišja cena:
5,325.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 31 z dne 18. 4. 1998;
Ob-1816.

Ob-3778
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktu-
ra, kont. oseba Zoran Jelovčan, Ljubljana,
tel. 061/13-13-144, faks 061/13-36-037.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
1. izvedba AKZ jeklenega mostu v

km 101+911 proge Jesenice–Sežana,
2. izvedba AKZ jeklenega mostu v

km 42+996 proge Jesenice–Sežana.
3. Orientacijska vrednost naročila:

1. 6,210.900 SIT,
2. 2,311.835 SIT.

4. Dobavni rok:
1. 60 dni,
2. 30 dni.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: popolna ponudba, ustrezne refe-
rence, cenovno najugodnejši.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 5.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Slovenske
železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, Ljubljana.

Število prispelih ponudb:
1. štiri,
2. tri.

Najnižja cena:
1. 6,210.900 SIT,
2. 2,311.835 SIT.

Najvišja cena:
1. 10,029.921,40 SIT,
2. 3,395.839 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. z dne 18. 4. 1998;
Ob-1907.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 6. 1998.

Slovenske železnice, d.d.
Ljubljana

Ob-3779
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, Maribor, kont. oseba Igor
Štandeker, tel. 062/30-05-292, faks
062/30-05-695.

2. Predmet javnega naročila: obnova
obratovalne zapornice 4. pretočnega
polja HE Mariborski otok.

3. Orientacijska vrednost javnega naro-
čila: 35,000.000 SIT.

4. Rok dobave in izvedbe del: 5 mese-
cev.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro najugod-
nejšega ponudnika: ponudbena cena,
opremljenost s strojno opremo in delovnimi
pripravami, kadrovska popolnjenost in stro-
kovna usposobljenost, reference pri naroč-
niku in podobnih delih in objektih v zadnjih
treh letih, kontrola kakovosti, plačilni pogo-
ji, garancijski rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb pravočasno
prispelih ponudb je bilo 26. 5. 1998 ob 10.
uri, v prostorih poslovne stavbe Dravskih
elektrarn Maribor, Obrežna 170.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 32,354.136 SIT, najvišja cena:
43,489.844 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 33 z dne 24. 4. 1998;
Ob-1980.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 6. 1998.

Ob-3780
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, Maribor, kont. oseba Igor
Štandeker, tel. 062/30-05-292, faks
062/30-05-695.

2. Predmet javnega naročila: antikoro-
zijska zaščita obratovalne zapornice 4.
pretočnega polja HE Mariborski otok.

3. Orientacijska vrednost javnega naro-
čila: 25,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: 5 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,

navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro naju-

godnejšega ponudnika: način izvajanja in
zagotavljanja kvalitete, postopki kontrol,
reference pri naročniku in podobnih delih
in objektih v zadnjih treh letih, ponudbena
cena, garancijski rok, strojna opremlje-
nost, plačilni pogoji, strokovna popolnje-
nost.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb pravočasno
prispelih ponudb je bilo 26. 5. 1998 ob 12.

uri, v prostorih poslovne stavbe Dravskih
elektrarn Maribor, Obrežna 170.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 16,089.733 SIT, najvišja cena:
28,433.355 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 33 z dne 24. 4. 1998;
Ob-1979.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 6. 1998.

Dravske elektrarne Maribor

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)

Ob-3647
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Hrastnik, kont. oseba Janez Kra-
ner, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, tel.
0601/44-311, faks 0601/44-041.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja telovadni-
ce pri OŠ Narodnega heroja Rajka – po-
družnica Dol pri Hrastniku.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
234,574.580,70 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek junij
1998 in/ali zaključek junij 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudni-
ke.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– najnižja cena,
– finančni pogoji,
– odlog plačila, možnost kredita.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb: Občina Hrastnik, kont. oseba Ja-
nez Kraner, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrast-
nik.

Število prispelih ponudb: 8, najnižja ce-
na: 234,574.580,70 SIT, najvišja cena:
260,670.201,10 SIT.

Občina Hrastnik

Javni razpisi

Popravek

Št. 27/98 Ob-3809
V javnem razpisu za subvencioniranje

obrestne mere za posojila za naložbe v ob-
novo in razvoj turističnih objektov, objav-



Stran 4708 / Št. 46 / 19. 6. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ljenem v Uradnem listu RS, št. 33 z dne
24. 4. 1998, Ob-2115, se popravi.

1. Pod 1. točko Predmet razpisa se
spremeni prvi odstavek, ki sedaj glasi:

1. Predmet razpisa
Na podlagi zakona o razvoju malega gos-

podarstva (Ur. l. RS, št. 18/91) in odredbe
o načinu oddajanja subvencij, dotacij in dru-
gih transferov iz sredstev proračuna RS ter
predpisa navedenega v uvodnem delu raz-
pisa bo Sklad RS za razvoj malega gospo-
darstva dodeljeval finančna sredstva kot po-
moč enotam malega gospodarstva pri:

2. Pod 2.3. točko Pogoji za dodeljeva-
nje posojil, se v prvem odstavku v celoti
črta prvi stavek. Drugi stavek pa se spre-
meni in glasi:

Maksimalna višina posojila, ki je
predmet subvencioniranja znaša 50%
predračunske vrednosti.

3. Tretji odstavek 4. točke. Rok za prija-
vo se spremeni in glasi: Rok za prijavo se
podaljša do 23. 6. 1998. Odpiranje no-
vo prispelih vlog bo 26. 6. 1998.

Sklad RS za razvoj
malega gospodarstva

Št. 340-01-4/98 Ob-3660
Občina Mežica razpisuje

natečaj
za izbiro ponudnika za prevoz šolskih

otrok na relaciji Mežica–Lom in
Mežica–Plat–Onkraj Meže za šolsko

leto 1998/99
Ponudbe pošljite v 30 dneh po objavi na

naslov: Občina Mežica, Trg svobode 1, Me-
žica.

Ponudba mora vsebovati:
– ponudbeno ceno,
– ustrezna potrdila za opravljanje prevo-

zov,
– tip vozila s katerim bo opravljen pre-

voz.
Prednost pri izbiri bodo imeli občani Ob-

čine Mežica. Podrobne informacije dobite
na telefonski številki 35-163.

Nepopolnih ponudb ne bomo obravna-
vali.

Občina Mežica

Št. 4/98 Ob-3657

Javni razpis
za podelitev priznanj Stanka Bloudka

Na podlagi zakona o Bloudkovih prizna-
njih (Ur. l. RS, št. 56/94) in pravilnika o delu
Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj
pozivamo občinske upravne organe, pristoj-
ne za šport, organizacije na področju športa
(Olimpijski komite Slovenije-ZŠZ, Nacional-
ne panožne športne zveze, športna društva)
in druge organizacije ter posameznike, da
predlagajo kandidate za dobitnike priznanj
Stanka Bloudka za leto 1998.

Odbor za podeljevanje Bloudkovih na-
grad vsako leto podeli največ tri Bloudkove
nagrade in deset Bloudkovih plaket.

Bloudkove nagrade se podeljujejo za:
– izjemen prispevek k razvoju slovenske-

ga športa,
– vrhunski mednarodni dosežek,
– življensko delo v športu.
1. Izjemen prispevk k razvoju slovenske-

ga športa

Nagrado za izjemen prispevek k razvoju
slovenskega športa lahko prejme posamez-
nik, športna ekipa ali druga organizacija v
Sloveniji, oziroma organizacija v zamejstvu
ali organizacija slovenskih izseljencev.

Nagrada za izjemen prispevek k razvoju
slovenskega športa se lahko podeli, če iz-
polnjuje kandidat naslednje pogoje:

– najmanj deset let deluje v športu,
– z organizacijskim delom razvija mno-

žičnost ter ustvarja nove in boljše pogoje za
delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim
delom dosega vidne uspehe.

2. Vrhunski mednarodni dosežek
Nagrado za vrhunski mednarodni športni

dosežek lahko prejme posameznik ali šport-
na ekipa.

Nagrada za vrhunski mednarodni dose-
žek se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat
naslednje pogoje:

– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto

medaljo na uradnih mednarodnih tekmova-
njih, ki jih organizirajo Mednarodni olimpij-
ski komite in svetovne ali evropske športne
federacije.

3. Življensko delo v športu
Nagrado za življenjsko delo v športu lah-

ko prejme posameznik.
Nagrada za življensko delo v športu se

lahko podeli, če izpolnjuje kandidat nasled-
nje pogoje:

– je v športu deloval najmanj 30 let,
– je bistveno prispeval k razvoju katere-

gakoli segmenta športa.
Bloudkove plakete se podeljujejo za:
– pomemben prispevek k razvoju sloven-

skega športa,
– pomemben tekmovalni dosežek,
– življenjsko delo v športu,
– pomemben prispevek k razvoju in po-

pularizaciji določene športne panoge oziro-
ma športa v Sloveniji.

1. Pomemben prispevek k razvoju slo-
venskega športa

Plaketo za pomemben prispevek k raz-
voju slovenskega športa lahko prejme po-
sameznik ali organizacija v Sloveniji oziroma
organizacija v zamejstvu ali organizacija slo-
venskih izseljencev.

Plaketa za pomemben prispevek k raz-
voju slovenskega športa se lahko podeli
kandidatu, ki je dosegel pomembne in v
javnosti potrjene rezultate na področju or-
ganizacijskega ali strokovnega dela v
športu.

Plaketa za pomemben prispevek k raz-
voju športa se podeli tudi v primeru, če je
kandidat najmanj deset let deloval v športu
in z organizacijskim delom razvija množič-
nost ter ustvarja nove in boljše pogoje za
delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim
delom dosega vidne uspehe v športu.

2. Pomemben tekmovalni dosežek v
športu

Plaketo za pomemben tekmovalni dose-
žek v športu lahko prejme športnik ali šport-
na ekipa.

Plaketa za pomemben tekmovalni dose-
žek v športu se lahko podeli, če izpolnjuje
kandidat naslednje pogoje:

– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto

medaljo na uradnih mladinskih tekmovanjih,
ki jih organizirajo svetovne ali evropske urad-

ne športne federacije, oziroma na uradnih
mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizira-
jo Mednarodni olimpijski komite in svetovne
ali evropske uradne športne federacije.

3. Življensko delo v športu
Plaketo za življenjsko delo v športu lah-

ko prejme posameznik.
Plaketa za življenjsko delo v športu se

lahko podeli kandidatu, ki je:
– aktivno sodeloval v športu najmanj 20

let,
– vidno prispeval k razvoju kateregakoli

segmenta športa.
4. Pomemben prispevek k razvoju in po-

pularizaciji določene panoge oziroma špor-
ta v Sloveniji

Plaketo za pomemben prispevek k raz-
voju in popularizaciji določene športne pa-
noge oziroma športa v Sloveniji lahko prej-
me športnik.

Plaketa za pomemben prispevek k raz-
voju in popularizaciji določene športne pa-
noge oziroma športa v Sloveniji se lahko
podeli, če je kandidat:

– končal svojo tekmovalno kariero,
– v svojem tekmovalnem obdobju s svo-

jimi dosežki, osebnostjo in zgledom po-
membno prispeval k razvoju določene šport-
ne panoge oziroma športa v Sloveniji.

Obvezne sestavine predloga za prizna-
nje so:

1. Ime in priimek oziroma naziv predla-
gatelja,

2. Ime in priimek kandidata za priznanje
oziroma njegov naziv, njegov rojstni datum,
če gre za fizično osebo in stalno bivališče
oziroma sedež,

3. Podatki o že prejetih priznanjih in od-
likovanjih,

4. Podatki o prejemu Bloudkovega priz-
nanja v preteklih letih,

5. Vrsta predlaganega priznanja,
6. Našteti dosežki oziroma uspehi, zara-

di katerih se kandidat predlaga za dobitnika
Bloudkovega priznanja,

7. Podpis predlagatelja in žig organiza-
cije.

Predlogi za priznanje morajo biti v pisni
obliki in poslani v zaprti ovojnici na naslov
Ministrstvo za šolstvo in šport, Sektor za
šport, Celovška 25, Ljubljana s pripisom
“za Odbor Stanka Bloudka” in sicer do 15.
septembra in izjemoma za tekmovalne do-
sežke do 31. oktobra 1998.

Predlagatelje obveščamo, da bomo upo-
števali le predloge, ki bodo poslani v skladu
z navedenim do predpisanega roka.

Ministrstvo za šolstvo in šport RS
Ljubljana

Ob-3667
Ustanova Slovenska znanstvena funda-

cija, Ljubljana, Štefanova 15, objavlja v skla-
du s pogodbo o izvajanju dela programa
“Usposabljanje in razvoj kadrov“, sklenjeno
30. 8. 1995 med Ministrstvom za znanost
in tehnologijo Republike Slovenije in Slo-
vensko znanstveno fundacijo

dopolnilni javni razpis
za zbiranje ponudb in sofinanciranje

podprojektov v okviru projekta
Slovenski park znanosti in tehnologije

Ustanova Slovenska znanstvena funda-
cija je bila na podlagi javnega razpisa, ob-
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javljenega v Uradnem listu RS, št. 19/95 in
sklepa ministra za znanost in tehnologijo z
dne 26. aprila 1995 izbrana za nosilca pro-
jekta Slovenski park znanosti in tehnologije.

S projektom želita naročnik in ustanova
Slovenska znanstvena fundacija spodbuditi
načrtovanje in realizacijo podprojektov, ki
bodo prispevali k boljšemu razumevanju in
uporabi dosežkov znanosti in tehnologije pri
različnih javnostih, dvigu znanstvene kulture
in pismenosti v Republiki Sloveniji.

Cilj projekta je izvedba aktivnosti, ki omo-
gočajo samostojno osvajanje novega znanja.

Ustanova bo glede na razpoložljiva sred-
stva podprla 2-4 podizvajalce.

Pogoji
1. Ponudbe podprojektov in prošnje za

sofinanciranje lahko vložijo pravne osebe s
sedežem v Republiki Sloveniji. Če bo pri
realizaciji projekta sodelovalo več organiza-
cij, lahko v vlogi prijavitelja nastopa le ena
organizacija, ki jo ostale organizacije poob-
lastijo za zastopanje njihovih interesov.

2. Prijava na javni razpis mora vsebovati
vse potrebne podatke oziroma informacije
kot jih zahteva obrazec.

3. Prošnja za sofinanciranje podprojekta
se mora nanašati le na aktivnosti, ki bodo v
celoti realizirane do 31. oktobra 1998.

Merila
Pri odločanju o izboru podprojektov, ki

bodo sofinancirani s strani ustanove sloven-
ske znanstvene fundacije, bo v presoji pred-
vsem:

– ustreznost predlaganega podprojekta
glede željenih ciljev na področju javnega
razumevanja znanosti in tehnologije;

– možnosti za uspešno izvedbo podpro-
jekta in uporabo rezultatov (poslovni načrt in
marketinška analiza);

– obseg vključenosti raziskovalcev in vr-
hunskih znanstvenikov v podprojekt;

– varčnost pri izvedbi podprojekta;
– zagotovljeno sofinanciranje;
– stopnja inovativnosti pri uresničevanju

ciljev podprojekta.
Splošni pogoji
1. Prijave morajo biti oddane na obraz-

cih, ki jih je izdala ustanova Slovenska
znanstvena fundacija. Obrazci bodo na vo-
ljo od 23. junija do 3. julija 1998 na sedežu
ustanove Slovenske znanstvene fundacije,
Ljubljana, Štefanova 15.

2. Prijave v zaprtih kuvertah z oznako: Ne
odpiraj! Prijava na javni razpis SZF – Sloven-
ski park znanosti in tehnologije, morajo pris-
peti na sedež Slovenske znanstvene funda-
cije do vključno 10. julija 1998 do 12. ure.

3. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
14. julija 1998 ob 13. uri v prostorih usta-
nove Slovenske znanstvene fundacije, Ljub-
ljana, Štefanova 15. To obvestilo velja kot
vabilo.

Pooblaščenci prijaviteljev morajo pred
začetkom javnega odpiranja predati poobla-
stilo predsedniku komisije.

4. Prijavitelji bodo obveščeni o rezultatih
izbora do 15. avgusta 1998.

Ob-3668
Ustanova Slovenska znanstvena funda-

cija, Štefanova 15, Ljubljana objavlja v skla-
du s pravilnikom o dodeljevanju štipendij
ustanove Slovenske znanstvene fundacije

javni razpis
za dodelitev dopolnilnih štipendij

za dodiplomski študij v tujini
v študijskem letu 1998/99

Ustanova Slovenska znanstvena funda-
cija dodeljuje dopolnilne štipendije kandi-
datom, ki so v dosedanjem dodiplomskem
študiju v Republiki Sloveniji oziroma v tujini
pokazali izredne študijske uspehe, se vklju-
čili v raziskovalno delo ter si že zagotovili
osnovno štipendijo. Z dopolnilnimi štipendi-
jami omogoča ustanova Slovenska
znanstvena fundacija prejemnikom denar-
nih sredstev, da nadaljujejo študij na izbrani
smeri študija na univerzi, ki se odlikuje po
kvalitetnem programu in izvedbi pouka, so-
dobni opremljenosti, ter po drugih pogojih,
ki spodbujajo študente, da dosegajo čim-
boljše rezultate. Dopolnilne štipendije usta-
nove Slovenske znanstvene fundacije niso
namenjene študentom umetniških in šport-
nih smeri.

Na razpis se lahko prijavijo državljani Re-
publike Slovenije, ki izpolnjujejo navedene
pogoje in soglašajo z merili za oblikovanje
prednostne liste prijaviteljev.

Ustanova Slovenska znanstvena funda-
cija bo podelila 6-8 dopolnilnih štipendij za
dodiplomski študij v tujini v študijskem letu
1998/99.

Prijavitelji predložijo izpolnjen prijavni
obrazec in naslednje priloge:

– potrdilo o vpisu v 2. ali višji letnik na
univerzi v tujini,

– potrjen program visokošolskega študi-
ja na univerzi v tujini,

– potrdilo o opravljenih izpitih; povpreč-
na ocena vseh že opravljenih izpitov mora
biti najmanj 8,5 oziroma ekvivalentna tej
oceni,

– priporočili dveh univerzitetnih profesor-
jev o prijaviteljevem dosedanjem študiju, us-
pehih in vključevanju v raziskovalno delo,

– dokazila o drugih štipenditorjih in zne-
skih njihovih štipendij,

– potrdilo o državljanstvu,
– biografijo in bibliografijo,
– potrdila o priznanjih na področju razi-

skovalnega dela.
Komisija, ki jo bo imenoval Znanstveni

svet ustanove SZF, bo pri oceni prijav smi-
selno upoštevala naslednja merila:

– izbor univerze v tujini, ki se odlikuje po
kakovostnem programu in izvedbi pouka,
sodobni opremljenosti ter po drugih pogo-
jih, ki spodbujajo študente, da dosegajo čim
boljše rezultate,

– tehtnost priporočil,
– da so prijavitelji že prejemali denarno

pomoč slovenske države ali zasebnih usta-
nov za dodiplomski študij v tujini,

– da imajo prijavitelji ponudbo za zapo-
slitev oziroma strokovno in znanstveno izpo-
polnjevanje na eni od slovenskih raziskoval-
nih ali gospodarskih organizacij.

Prijave sprejema ustanova Slovenska
znanstvena fundacija, Ljubljana, Štefanova
15, na predpisanih obrazcih s celotno do-
kumentacijo. Obrazci za prijavo z navodili
so na voljo na sedežu ustanove.

Dodatne informacije dobijo prijavitelji
osebno ali po telefonu 061/126-35-90 pri
Martini Vehovec vsak delovni dan med 10.
in 12. uro.

Prijave bodo obravnavane po zaključku
razpisa. Prijave, ki ne bodo v skladu z zah-
tevanimi pogoji in navodili, bodo izločene iz
nadaljnjega postopka.

Razpis traja do vključno 10. 7. 1998.

Ob-3669
Ustanova Slovenska znanstvena funda-

cija, Štefanova 15, Ljubljana, v skladu s
pravilnikom o dodeljevanju štipendij ustano-
ve Slovenske znanstvene fundacije in pravil-
nikom o dodeljevanju štipendij in drugih ob-
lik denarnih pomoči Ministrstva za znanost
in tehnologijo (Ur. l. RS, št. 73/94) objavlja

javni razpis
za dodelitev štipendij za znanstveno

izpopolnjevanje v tujini
Na razpis se lahko prijavijo državljani Re-

publike Slovenije in Slovenci brez sloven-
skega državljanstva (zamejski Slovenci ter
slovenski izseljenci), ki izpolnjujejo navede-
ne pogoje in soglašajo z merili za oblikova-
nje prednostne liste prijaviteljev. Za navede-
ne štipendije ne morejo kandidirati mladi
raziskovalci, ki jih financira Ministrstvo za
znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Izpopolnjevanje naj bi praviloma poteka-
lo od oktobra 1998 dalje v skladu z dogo-
vorom med štipendistom in organizatorjem
izpopolnjevanja.

1. Štipendije za podoktorsko znanstve-
no izpopolnjevanje v tujini

Prijavijo se lahko kandidati, ki imajo dok-
torat znanosti in praviloma niso starejši od
35 let. Od zagovora doktorske disertacije
praviloma ne smejo preteči več kot tri leta.

Prijavitelji predložijo program podoktor-
skega znanstvenega izpopolnjevanja, ki ga
potrdita tuji mentor in predstojnik organiza-
cije, kjer bo potekalo izpopolnjevanje, z na-
vedbo o trajanju izpopolnjevanja, priporoči-
lo univerzitetnega profesorja ustrezne stro-
ke ter mnenje nacionalnega koordinatorja
ustreznega področja. Izpopolnjevanje lahko
traja od pol meseca do 12 mesecev.

Če so prijavitelji v rednem delovnem raz-
merju, predložijo soglasje delodajalca k pro-
gramu izpopolnjevanja. Prav tako predložijo
izjavo delodajalca o zagotovitvi denarnih
sredstev za del štipendije. Pri izpopolnjeva-
nju, ki bo trajalo do štiri mesece, mora delo-
dajalec zagotoviti 30 odstotkov celotne šti-
pendije, pri izpopolnjevanju, daljšem od šti-
rih mesecev, pa 20 odstotkov sredstev ce-
lotne štipendije.

Če prijavitelji niso v rednem delovnem
razmerju, si morajo zagotoviti dodatna sred-
stva domačega oziroma tujega štipenditor-
ja, in sicer 30 odstotkov celotne štipendije
za izpopolnjevanje, ki bo trajalo do štiri me-
sece, oziroma 20 odstotkov celotne štipen-
dije za izpopolnjevanje, ki bo trajalo dlje
kakor štiri mesece.

Prijavitelji predložijo tudi izjavo, s katero
se zavezujejo, da bodo po končanem po-
doktorskem izpopolnjevanju v tujini nadalje-
vali z znanstvenim in raziskovalnim delom v
Republiki Sloveniji.

Prijavitelji podajo biografijo z bibliografi-
jo. Bibliografija mora vsebovati znanstvena
dela, objavljena v zadnjih treh letih v med-
narodnih revijah. Znanstvena dela (članke)
lahko nadomestijo patenti, podeljeni v razvi-
tih državah sveta.
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Za podoktorsko znanstveno izpopolnje-
vanje v tujini, za katerega bo prijavitelj preje-
mal tujo štipendijo, se lahko dodelijo denar-
na sredstva za potne stroške ali dopolnilno
štipendijo v primerih, ko nastopi tuji štipen-
ditor z nižjo štipendijo, kot jo določi
znanstveni svet SZF.

2. Štipendije za znanstveno izpopolnje-
vanje v tujini

Prijavijo se lahko kandidati, ki so specia-
listi akademske stopnje ali magistri znanosti
in praviloma niso starejši od 33 let ter v
zadnjih dveh letih niso dobili za isti namen
štipendije za več kot tri mesece.

Prijavitelji predložijo program znanstve-
nega izpopolnjevanja, ki ga potrdita tuji men-
tor in predstojnik organizacije, kjer bo pote-
kalo izpopolnjevanje, z navedbo o trajanju
izpopolnjevanja, priporočilo univerzitetnega
profesorja ustrezne stroke ter mnenje na-
cionalnega koordinatorja ustreznega po-
dročja. Izpopolnjevanje lahko traja od pol
meseca do 6 mesecev.

Prijavitelji predložijo soglasje delodajal-
ca k programu izpopolnjevanja. Prav tako
predložijo izjavo delodajalca o zagotovitvi
denarnih sredstev za del štipendije. Pri iz-
popolnjevanju, ki bo trajalo do štiri mesece,
mora delodajalec zagotoviti 30 odstotkov
celotne štipendije, pri izpopolnjevanju, dalj-
šem od štirih mesecev, pa 20 odstotkov
sredstev celotne štipendije.

Prijavitelji predložijo tudi izjavo, s katero
se zavezujejo, da bodo po končanem
znanstvenem izpopolnjevanju v tujini nada-
ljevali z znanstvenim in raziskovalnim delom
v Republiki Sloveniji.

Prijavitelji podajo biografijo z bibliografi-
jo. Bibliografija mora vsebovati znanstvena
dela, objavljena v zadnjih treh letih v med-
narodnih revijah. Znanstvena dela (članke)
lahko nadomestijo patenti, podeljeni v razvi-
tih državah sveta.

Za znanstveno izpopolnjevanje v tujini,
za katerega bo prijavitelj prejemal tujo šti-
pendijo, se lahko dodelijo sredstva za pot-
ne stroške ali dopolnilno štipendijo v prime-
rih, ko nastopi tuji štipenditor z nižjo štipen-
dijo, kot jo določi znanstveni svet SZF.

Ne glede na vrsto štipendije morajo pri-
javitelji predložiti prijavo, ki vsebuje:

– izpolnjen prijavni obrazec,
– program izpopolnjevanja, ki ga potrdi-

ta tuji mentor in predstojnik organizacije,
kjer bo potekalo izpopolnjevanje,

– priporočilo univerzitetnega profesorja
ustrezne stroke in mnenje nacionalnega
koordinatorja o programu izpopolnjevanja,

– soglasje delodajalca k programu izpo-
polnjevanja ter izjavo delodajalca oziroma so-
štipenditorja o zagotovitvi denarnih sredstev,

– biografijo in bibliografijo,
– potrdilo o državljanstvu oziroma izjavo

prijavitelja, da je zamejski Slovenec ali slo-
venski izseljenec.

Komisije, ki jih bo imenoval Znanstveni
svet ustanove SZF, bodo pri oceni prijav
smiselno upoštevale naslednja merila:

– bibliografijo in citiranost,
– tehtnost priporočil oziroma mnenj,
– izbiro področja izpopolnjevanja, ki je

prednostno glede na razvoj znanstvenih po-
dročij in disciplin in potrebe po oživljanju ter
pomlajevanju raziskovalcev v tem delu
znanstvene skupnosti,

– uresničljivost zastavljenih ciljev izpo-
polnjevanja in vpliv na nadaljnji poklicni raz-
voj in možnosti uveljavljanja v znanstveni
skupnosti,

– priložnost vzpostavitve trajnih informa-
cijsko-komunikacijskih povezav s tujimi ra-
ziskovalci in raziskovalnimi skupinami.

Prijave sprejema ustanova Slovenska
znanstvena fundacija, Ljubljana, Štefanova
15, na predpisanih obrazcih s celotno do-
kumentacijo. Obrazci za prijavo z navodili
so na voljo na sedežu ustanove.

Dodatne informacije dobite osebno ali
po telefonu 061/126-35-90 pri Martini Ve-
hovec vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

Prijave bodo obravnavane po zaključku
razpisa. Prijave, ki ne bodo v skladu z zah-
tevanimi pogoji in navodili, bodo izločene
iz nadaljnjega postopka.

Razpis traja do vključno 10. 7. 1998.
Znanstveni svet ustanove

Slovenske znanstvene fundacije

Ob-3670

Ustanova Slovenska znanstvena funda-
cija, Ljubljana, Štefanova 15, objavlja v
skladu z določili pravilnika o dodeljevanju
denarnih pomoči Sklada podpore študiju
geotehnologije

javni razpis
za dodelitev denarnih pomoči za

dodiplomski in podiplomski študij
geotehnologije v Republiki Sloveniji

v študijskem letu 1998/1999
Ustanova Slovenska znanstvena funda-

cija dodeljuje denarne pomoči iz sredstev
Sklada podpore študiju geotehnologije z
namenom spodbujanja študija geotehnolo-
gije v Republiki Sloveniji. Na razpis se lah-
ko prijavijo državljani Republike Slovenije,
ki izpolnjujejo navedene pogoje in še ne
prejemajo denarne podpore za tovrsten
študij v Republiki Sloveniji.

Iz sredstev sklada se podelijo:
– štipendije za dodiplomski študij geo-

tehnologije največ do 3 let;
– štipendije za magisterski študij geo-

tehnologije največ do 2 let;
– štipendije za doktorat s področja geo-

tehnologije največ do 3 let;
– denarne pomoči za plačilo šolnine za

podiplomski študij, največ dvakrat;
– denarne pomoči za nakup strokovne

literature za podiplomski študij;
– denarne pomoči za aktivno udeležbo

na strokovnih in znanstvenih srečanjih.
Iz Sklada podpore študiju geotehnolo-

gije bo na osnovi odziva in ocene prijav
dodeljena predvidoma ena štipendija za do-
diplomski študij in nekaj denarnih pomoči
za podiplomski študij.

Štipendije za dodiplomski študij
Prijavitelji se lahko prijavijo na javni raz-

pis, če:
– imajo status rednega študenta;
– imajo skupno povprečno oceno izpi-

tov in vaj iz predmetov mehanika, matema-
tika in fizika najmanj 8;

– ne prejemajo nobene druge štipendi-
je.

Prijavitelji predložijo izpolnjen prijavni
obrazec in naslednje priloge:

– potrdilo o opravljenih izpitih dodiplom-
skega študija;

– potrdilo o vpisu na dodiplomski študij;
– biografijo z bibliografijo;
– potrdilo o državljanstvu.
Denarne pomoči za podiplomski študij
Prijavitelji za denarno pomoč za podi-

plomski študij se lahko prijavijo na javni raz-
pis, če:

– imajo povprečno oceno dodiplomske-
ga študija najmanj 8;

– ob začetku podiplomskega študija pra-
viloma niso starejši 28 let;

– predložijo program usposabljanja in
predviden potek podiplomskega študija;

– si pridobijo mentorja, ki je priznan slo-
venski raziskovalec s tega področja;

– ne prejemajo nobene druge štipendije.
Prijavitelji predložijo izpolnjen prijavni

obrazec in naslednje priloge:
– potrdilo o opravljenih izpitih dodiplom-

skega študija;
– potrdilo o diplomi oziroma izjavo kan-

didata o zagovoru diplomske naloge pred
začetkom podiplomskega študija;

– priporočilo fakultetnega profesorja
ustrezne stroke;

– program podiplomskega študija, ki ga
izda visokošolska organizacija;

– program vključevanja v raziskovalno
delo s podpisom mentorja;

– potrdilo o vpisu na podiplomski študij
oziroma potrdilo o evidenčnem vpisu;

– potrdilo visokošolske organizacije o vi-
šini šolnine;

– biografijo z bibliografijo;
– potrdilo o državljanstvu.
Komisija bo pri oceni prijav smiselno

upoštevala naslednja merila:
– povprečna ocena izpitov dodiplomske-

ga študija;
– starost prijavitelja (prednost imajo mlaj-

ši prijavitelji);
– tehtnost priporočil.
Prijave sprejema ustanova Slovenska

znanstvena fundacija, Ljubljana, Štefanova
15, na predpisanih obrazcih s celotno do-
kumentacijo. Obrazci za prijavo z navodili
so na voljo na sedežu ustanove.

Dodatne informacije dobijo prijavitelji
osebno ali po tel. 061/126-35-90 pri Mar-
tini Vehovec.

Prijave bodo obravnavane po zaključku
razpisa. Prijavitelji bodo obveščeni o izboru
v roku enega meseca po poteku razpisnega
roka. Prijave, ki ne bodo v skladu z zahteva-
nimi pogoji in navodili, bodo izločene iz na-
daljnjega postopka.

Razpis traja do vključno 10. 7. 1998.
Komisija

Sklada podpore študiju geotehnologije
pri ustanovi Slovenski znanstveni

fundaciji

Ob-3733

Urad vlade RS za informiranje na podlagi
sklepa 11. seje vlade z dne 8. maja 1997 o
uresničevanju programa obveščanja sloven-
ske javnosti o Evropski uniji in skladno z
odredbo ministrstva za finance o načinu od-
dajanja subvencij, dotacij in drugih transfe-
rov iz sredstev proračuna Republike Slove-
nije (Ur. l. RS, št. 5/98) objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje informativno

komunikacijskih in izobraževalnih
dejavnosti nevladnih organizacij v

Sloveniji v zvezi z Evropsko unijo in
slovenskim vključevanjem v EU

1. V okviru vladnega programa obvešča-
nja slovenske javnosti o EU želi Urad vlade
za informiranje (v nadaljevanju: Urad), Slo-
venska 29, s tem povabilom spodbuditi ne-
vladne organizacije v Sloveniji za dejavno
informiranje slovenske javnosti in izobraže-
vanje članov teh organizacij o EU in proble-
matiki slovenskega vključevanja v EU.

2. Urad bo na podlagi tega razpisa in
skladno s kriteriji, navedenimi v 7. točki te-
ga razpisa sofinanciral različne informativno
komunikacijske in izobraževalne aktivnosti
nevladnih neprofitnih organizacij v Sloveniji
(kot npr. izdajanje publikacij, organiziranje
okroglih miz, konferenc, izobraževalnih se-
minarjev za člane nevladnih organizacij, or-
ganiziranje različnih promocijskih dogodkov
itd.).

Urad bo sofinanciral informativno-komu-
nikacijske in izobraževalne aktivnosti, ki bo-
do obravnavale različne vidike delovanja EU
in njenih institucij, izkušnje na posameznih
področjih iz držav članic EU, problematiko
slovenskega vključevanja v EU – pozitivne in
negativne možne posledice članstva v EU,
možne alternative in vse drugo, kar bo služilo
boljšemu informiranju slovenske javnosti in
spodbujalo javno razpravo o problematiki.

3. Urad k sodelovanju vabi nevladne in
neprofitne organizacije iz Slovenije (združe-
nja, fondacije, ustanove, društva itd.).

4. Urad bo sofinanciral aktivnosti nevlad-
nih organizacij, ki se bodo začele septem-
bra 1998 ali kasneje v letu 1998 in bodo
končane do 1. maja 1999, s tem da se
morajo aktivnosti nevladnih organizacij, ki
se prijavljajo na ta razpis, obvezno začeti v
letu 1998 (projekti, ki se bodo začeli šele v
letu 1999, ne morejo sodelovati na tem
razpisu).

5. Urad ima za sofinanciranje dejavnosti
na podlagi tega javnega razpisa v letu 1998
na razpolago maksimalno 17 milijonov SIT.

6. Organizacije, ki se bodo prijavile na
ta razpis, morajo predložiti:

– vsebinsko razdelan predlog informa-
tivno komunikacijske oziroma izobraževal-
ne aktivnosti,

– navedbo ciljnih javnosti, ki jim je aktiv-
nost namenjena,

– ime nosilca in imena sodelavcev ter
njihove reference,

– finančno konstrukcijo projekta, izjavo
o zagotovitvi drugih virov financiranja ter iz-
javo o višini sofinanciranja iz proračunskih
sredstev, če je projekt sofinanciran iz prora-
čunskih sredstev,

– predlog višine sredstev, ki naj bi jih
zagotovil Urad,

– dokazila o statusu nevladne in nepro-
fitne organizacije.

7. Urad bo pri dodeljevanju sredstev
upošteval naslednja merila:

– informacijsko komunikacijski oziroma
izobraževalni domet projekta oziroma stop-
njo doseganja predlaganih ciljnih javnosti,

– stopnjo predvidene animacije javne
razprave, zagotovilo, da bo projekt realizi-

ran in da ima zagotovljenih vsaj 50% finanč-
nih sredstev iz drugih virov,

– dosedanje izkušnje pri izvedbi podob-
nih projektov.

8. Projekti, ki jih bo Urad sofinanciral,
lahko prejmejo sredstva v višini do 50% ce-
lotne vrednosti projekta.

9. Upoštevane bodo prijave, ki bodo na
naslov Urad vlade za informiranje, Ljubljana,
Slovenska 29, prispele do vključno 10. av-
gusta 1998.

10. Organizacije, ki se bodo odzvale na
ta javni razpis, bodo o odločitvi Urada ob-
veščene do 10. septembra 1998.

11. Z organizacijami, ki bodo na podlagi
tega razpisa sofinancirane, bo Urad sklenil
ustrezne pogodbe o sofinanciranju.

12. Dodatne informacije oziroma poja-
snila lahko zainteresirani dobijo na Uradu,
pri Matjažu Keku, tel. 178-2620.

Urad Vlade RS za informiranje

Ob-3734
Na podlagi 36. člena zakona o gospo-

darskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93),
2. in 3. člena odloka o izvajanju gospodar-
skih javnih služb s podelitvijo koncesije v
Občini Radenci (Ur. l. RS, št. 14/97), 13.
člena statuta Občine Radenci (Ur. l. RS, št.
52/95), 19. člena odloka o pogojih, po-
stopkih in merilih za podeljevanje koncesij
na področju opravljanja gospodarske javne
službe “ravnanje z odpadki” (Ur. l. RS, št.
18/98) objavlja Občina Radenci

javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje

gospodarske javne službe “ravnanje z
odpadki”

1. Koncedent: Občina Radenci, Rad-
gonska cesta 9, Radenci.

2. Predmet koncesije: opravljanje gos-
podarske javne službe “ravnanje z odpadki”
v skladu z 2. členom odloka o pogojih, po-
stopkih in merilih za podeljevanje koncesij
na področju opravljanja gospodarske javne
službe “ravnanje z odpadki” (Ur. l. RS, št.
18/98) in odlokom o ravnanju s komunalni-
mi odpadki na območju Občine Radenci
(Ur. l. RS, št. 32/97).

3. Obseg koncesije: izvajanje dejavnosti
“ravnanje z odpadki” na območju celotne
Občine Radenci. Razpisana koncesija se
podeli le enemu koncesionarju.

4. Trajanje koncesije: koncesijska po-
godba bo sklenjena za določen čas, za do-
bo 10 let.

5. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v os-
mih dneh po objavi razpisa (med 8. in 10.
uro), na Občini Radenci, Radgonska cesta
9, Radenci, na Referatu za urejanje prosto-
ra in gospodarske dejavnosti.

6. Pogoji razpisa: interesenti za dodelitev
koncesije morajo izpolnjevati vse pogoje, na-
vedene v odloku o pogojih, postopkih in me-
rilih za podeljevanju koncesij na področju
opravljanja gospodarske javne službe “rav-
nanje z odpadki” (Ur. l. RS, št. 18/98).

7. Prijava na razpis mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (predstavitev),
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku

prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– potrdilo pristojnih organov, da ima po-

nudnik poravnane obveznosti iz naslova dav-

kov, taks in drugih zakonsko določenih da-
jatev,

– potrdilo ustrezne finančne institucije o
celotnem prometu v zadnjih treh poslovnih
letih,

– dokazilo o izpolnjevanju pogojev, na-
vedenih v 7. členu odloka o pogojih, po-
stopkih in merilih za podeljevanje koncesij
na področju opravljanja gospodarske javne
službe “ravnanje z odpadki” (Ur. l. RS, št.
18/98),

– referenčno listo,
– izjavo, da bo kot koncesionar upošte-

val veljavne predpise, normative in standar-
de ter sledil razvojnim trendom dejavnosti in
usmeritvam Občine Radenci,

– cenik storitev z izdelano strukturo ce-
ne,

– izjavo, da bo v celoti upošteval odlok o
ravnanju s komunalnimi odpadki na območ-
ju Občine Radenci (Ur. l. RS, št. 32/97) in
odlok o pogojih, postopkih in merilih za po-
deljevanje koncesij na področju opravljanja
gospodarske javne službe “ravnanje z od-
padki” (Ur. l. RS, št. 18/98),

– predlog programa delovanja gospodar-
ske javne službe,

– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi konce-
dentu,

– navedbo pooblaščenih oseb ponudni-
ka, ki na zahtevo koncedenta lahko dajejo
tolmačenje ponudbe,

– osnutek koncesijske pogodbe.
8. Celotna ponudba mora biti jasna, čit-

ljiva, brez brisanja in popravkov teksta. Po-
nudba mora biti napisana v slovenskem jezi-
ku, kolikor je sestavljena v tujem jeziku, pa
mora biti uradno prevedena in overjena.

9. Oddajanje ponudb: rok, v katerem
morajo ponudniki predložiti ponudbe z zah-
tevanimi dokazili je 15 dni in začne teči
naslednji delovni dan po objavi v Uradnem
listu RS. Ponudbe se oddajo v zaprti ku-
verti, z navedbo točnega naslova ponudni-
ka in z oznako “Javni razpis – koncesija za
gospodarsko javno službo ravnanje z od-
padki – Ne odpiraj”, na naslov: Občina
Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Ra-
denci.

10. Javno odpiranje ponudb bo prvi de-
lovni dan po preteku roka za predložitev
ponudb, ob 12. uri, v prostorih Občine Ra-
denci, Radgonska cesta 9, Radenci, soba
Referata za urejanje prostora in gospodar-
ske dejavnosti (v pritličju).

Upoštevane bodo le pravilno opremlje-
ne in popolne ponudbe, ki bodo pravoča-
sno prispele na naslov koncedenta.

Pred pričetkom odpiranja ponudb mora-
jo navzoči predstavniki ponudnikov predlo-
žiti pismena pooblastila za zastopanje po-
nudnika.

11. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– izpolnjevanje pogojev iz 6. in 7. točke
razpisa,

– reference na področju, ki je predmet
koncesije,

– končna cena za uporabnike,
– plačilni pogoji,
– bonitete, ki jih ponuja,
– priporočila, certifikati kakovosti,
– kompletnost in preglednost ponudbe,
– predlog programa delovanja gospodar-

ske javne službe,
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– strokovno-tehnična in kadrovska
opremljenost in usposobljenost ponudnika,

– prevzem nevarnih in kosovnih odpad-
kov po dogovoru,

– zagotoviti izbiro deponije za odpadke.
Najcenejša ponudnika ni nujno tudi naj-

bolj ugodna.
Vse stroške v zvezi z izdelavo ponudbe

nosijo ponudniki.
12. O izbiri bodo ponudniki pisno ob-

veščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Z izbranim koncesionarjem bo na podla-
gi pravnomočne odločbe sklenjena konce-
sijska pogodba.

13. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene od prispelih ponudb.

Občina Radenci

Št. 403 - 57/97 Ob-3842
Na podlagi sklepa o sofinanciranju podi-

plomskega študija (Ur. l. RS, št. 42/98)
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja

razpis
za osnovno sofinanciranje

podiplomskega študija v študijskem
letu 1998/99

1. Razpis se objavlja za sofinanciranje
podiplomskega študija na visokošolskih za-
vodih s sedežem v Republiki Sloveniji, zato
da bi vzpodbudili njegovo organizacijsko
prenovo in vsebinsko posodobitev, študen-
tom pa omogočili čim kakovostnejši študij.

2. Okvirna vsota denarja, ki jo bo Mini-
strstvo za šolstvo in šport namenilo za sofi-
nanciranje podiplomskega študija, je
100,000.000 SIT.

3. Na razpis se lahko prijavijo visokošol-
ski zavodi, ustanovljeni po zakonu o viso-
kem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/93, odl.
U-I-22/94-15, Ur. l. RS, št. 39/95, odl.
U-I-34/94, Ur. l. RS, št. 18/98 in
U-I-243/95-13, Ur. l. RS, št. 35/98), ki
izvajajo javnoveljavne študijske programe za
pridobitev magisterija in doktorata znanosti
ter raziskovalne naloge v sodelovanju z dru-
gimi visokošolskimi zavodi oziroma razisko-
valnimi organizacijami.

Visokošolski zavodi morajo prijavi na raz-
pis za sofinanciranje podiplomskega študija
priložiti dokazila, kot jih zahteva sklep o so-
financiranju podiplomskega študija, in sicer:

a) javnoveljavni študijski program za pri-
dobitev magisterija, iz katerega je razvidno,
da traja dve leti in vsebuje največ 450 ur
predavanj in seminarjev ter da mora študent
najmanj 25% študijskih obveznosti opraviti z
individualnim raziskovalnim delom; če ob-
seg individualnega raziskovalnega dela iz
študijskega programa ni razviden, je treba o
tem priložiti sklep senata ali

javnoveljavni študijski program za prido-
bitev doktorata znanosti, iz katerega je raz-
vidno, da traja štiri leta in da se prvi dve leti
izvajata po pravilih za magistrski študij, na-
vedenih v prejšnjem odstavku, drugi dve pa
kot individualno raziskovalno delo; če ob-
seg individualnega raziskovalnega dela iz
študijskega programa ni razviden, je treba o
tem priložiti sklep senata;

b) veljavno pogodbo o sodelovanju pri
izvajanju podiplomskega študija z drugo uni-
verzo, samostojnim visokošolskim zavodom
ali raziskovalno organizacijo ali

pisni dogovor o sodelovanju pri izvajanju
podiplomskega študija s članicami univer-
ze;

c) podatke o predvidenem številu vpisa-
nih študentov,

č) podatke o tem, kje in kako bodo štu-
dentje predvidoma opravljali individualno ra-
ziskovalno delo, in naslovih projektov;

d) sklep o tem, da so nosilci študija lah-
ko visokošolski učitelji z nazivom redni ali
izredni profesor ali docent;

e) veljavne pogodbe o mednarodnih ra-
ziskovalnih projektih, dokazila o študijskem
sodelovanju (izjavo o članstvu v mednarod-
nih mrežah, izjavo ali sklep o medsebojnem
priznavanju oziroma zbiranju kreditnih točk,
podatke o izmenjavi študentov), sklepe o
gostujočih profesorjih, načrt o predvidenem
vpisu tujih študentov in njihovem vpisu v
zadnjih treh letih (priložiti je treba vsaj dvoje
od naštetega).

f) predvideno šolnino za študijsko leto
1998/99 in sklep pristojnega organa o šol-
nini v preteklem študijskem letu; če je pred-
videna šolnina za več kot 10% večja od
lanske, mora biti priloženo pojasnilo o vzro-
kih za povečanje in specifikacija stroškov.

Izbrani visokošolski zavodi morajo do 21.
oktobra 1998 predložiti seznam vpisanih
študentov, do 1. decembra 1998 pa še
podatke o uspešnosti študija, raziskovalnih
projektih, pridobljenih referencah ter doka-
zila o načrtnem preverjanju kakovosti študij-
skih programov in letno poročilo za študij-
sko leto 1997/98, ga poslati Ministrstvu za
šolstvo in šport, do 15. januarja 1999 pa
organizirati javno obravnavo.

4. Prijavo s prilogami je treba poslati Mi-
nistrstvu za šolstvo in šport, Ljubljana, Žu-
pančičeva 6, do 1. septembra 1998 v zapr-
ti ovojnici, na kateri naj bo napisano: “ Ne
odpiraj – prijava na razpis za osnovno sofi-
nanciranje podiplomskega študija“ in naslov
pošiljatelja. Odpiranje vlog bo 7. septembra
1998 ob 12. uri v sejni sobi na Ministrstvu
za šolstvo in šport, Ljubljana, Dalmatinova 2.

5. Postopek za izbiro bo vodila strokov-
na komisija, v kateri bodo predstavniki Mini-
strstva za šolstvo in šport, Ministrstva za
znanost in tehnologijo ter Ministrstva za fi-
nance. Obravnavala bo le pravočasne in po-
polne prijave.

6. Minister za šolstvo in šport bo do 25.
septembra 1998 sprejel sklep o izbiri viso-
košolskih zavodov, ki izpolnjujejo pogoje za
osnovno sofinanciranje. Pogodbe bodo
sklenjene najpozneje do 15. novembra
1998.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 438/98 Ob-3665
Na podlagi Sklepa Vlade Republike Slo-

venije o sofinanciranju podiplomskega štu-
dija (Ur. l. RS, št. 42/98) Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljub-
ljana objavlja

razpis
za dodatno sofinanciranje

podiplomskega študija za študijsko
leto 1998/99

I. Predmet razpisa je sofinanciranje po-
diplomskega študija po javno veljavnih štu-
dijskih programih na izbranih disciplinarnih
področjih.

II. Okvirna vrednost razpisa
Okvirna vrednost sredstev, ki jih bo Mini-

strstvo za znanost in tehnologijo namenilo
za dodatno sofinanciranje podiplomskega
študija je 100,000.000 SIT.

III. Pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo visokošol-

ski zavodi s sedežem v Republiki Sloveni-
ji, ki izvajajo javno veljavne študijske pro-
grame ter raziskovalne projekte v sodelo-
vanju z javnimi raziskovalnimi zavodi in iz-
polnjujejo pogoje v skladu s sklepom o
sofinanciranju podiplomskega študija. Ti
pogoji pa so:

1. Izpolnjevanje pogojev za osnovno so-
financiranje podiplomskega študija.

2. Sklenjena pogodba o sodelovanju pri
izvajanju študijskih programov med visoko-
šolskim zavodom in javnim raziskovalnim za-
vodom iz katere mora biti jasno razvidna
oblika in način sodelovanja in mora zato
določiti:

– celotne stroške programa v skladu s
sklepom o sofinanciranju podiplomskega
študija,

– koliko in kateri stroški odpadejo na po-
samezno pogodbeno stranko,

– viri pokrivanja stroškov,
– možnost vključevanja v habilitacijske

postopke.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo bo

zagotovilo največ 40% normirane šolnine za
prvič v posamezni letnik vpisanega študenta
za podiplomski študij tistih prijaviteljev, ki
bodo izpolnjevali pogoje za dodelitev sred-
stev za osnovno sofinanciranje in to na tistih
disciplinarnih področjih, ki so glede na Na-
cionalni raziskovalni program in ostale spre-
jete dokumente strategije razvoja na področ-
ju znanosti in tehnologije nacionalno po-
membnejši.

III. Oblika in rok prijave
1. Prijava mora vsebovati:
1.1. kopijo prijavne dokumentacije za

osnovno sofinanciranje,
1.2. sklenjeno pogodbo med visokošol-

skim zavodom in JRZ o sodelovanju pri izva-
janju podiplomskega študija.

2. Pisne ponudbe z oznako “Ne odpiraj -
Razpis za dodatno sofinanciranje podiplom-
skega študija” in z naslovom pošiljatelja, mo-
rajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v
vložišče Ministrstva za znanost in tehnologi-
jo, Slovenska 50, Ljubljana. Ovojnica s po-
nudbo mora prispeti na naslov ne glede na
vrsto prenosa te pošiljke do vključno 4. 9.
1998 do 14. ure.

2. Nepravočasno in nepravilno oprem-
ljenih vlog komisija za odpiranje ponudb ne
bo obravnavala in bodo vrnjene ponudniku.

4. Odpiranje ponudb za dodatno sofinan-
ciranje podiplomskega študija bo 7. 9.
1998 ob 9. uri na sedežu Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljub-
ljana.

IV. Postopek za izbiro
1. Postopek za izbiro bo vodila strokov-

na komisija, v kateri bodo predstavniki Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Ministrstva
za šolstvo in šport in Ministrstva za finance.

2. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa do 30. septembra 1998.

3. Pogodbe bodo sklenjene najpozneje
do 15. novembra 1998.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
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Program lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 34-07/98 La-30
Gozdno gospodarstvo Celje, p.o.,

Ljubljanska c. 13, Celje, podaljšuje javni
poziv upravičencem (zaposlenim, bivšim, za-
poslenim, upokojencem podjetja) do inter-
ne razdelitve in notranjega odkupa.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, dne 20. 3. 1998 in istega
dne v časopisu Večer. Istočasno je bil poziv
objavljen tudi na oglasni deski v podjetju.
Javni poziv je bil drugič objavljen v Uradnem
listu RS dne 24. 4. 1998 in v Večeru dne
21. 4. 1998.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov, potrdil za neizplačane plače in de-
narnih vplačil se ponovno podaljša do vključ-
no 20. 7. 1998.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije na tel. 063/442-016. Kontaktna
oseba je Danijel Šoster.

Gozdno gospodarstvo Celje, p.o.

Objave
delniških družb

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Št. 1/98 Ob-3807
Osnovni kapital družbe Daniel Internatio-

nal, d.o.o., Ljubljana se bo, zaradi izstopa
družbenika in prenehanja poslovnega dele-
ža zmanjšal. Osnovni kapital družbe se bo
zmanjšal za 46,656.441,50 SIT in bo po
novem znašal 46,656.441,50 SIT.

Pozivajo se vsi upniki, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.

Daniel International, d.o.o., Ljubljana

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Popravek

V sklicu 3. skupščine družbe Drogerija,
d.d., Ljubljana, Ulica Milana Majcna 12, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 45, z dne
12. 6. 1998, Ob-3481, Št. 295/98, se
prva alinea 3.1. točke predloga sklepa pra-
vilno glasi:

– za izplačilo dividend 4,454.520 SIT.
Uredništvo

Popravek

Št. 0905-346/98 Ob-3804
V sklicu 1. redne skupščine družbe

AMZS, d.d., Dunajska cesta 122, Ljublja-

na, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 43,
z dne 5. 6. 1998, Ob-3339, Št.
0900-316/98, se predlog sklepa k 3. točki
dnevnega reda pravilno glasi:

Na predlog uprave in v skladu z dolo-
čili 1., 2. in 3. alinee prvega odstavka
240. člena ZGD, se oblikuje sklad last-
nih delnic v višini 10,000.000 SIT.

AMZS, d.d.,
uprava družbe

Ob-3786
Na podlagi 10.2.1. točke statuta Kom-

pas Sklad 1, pooblaščene investicijske
družbe, d.d., sklicujem

5. skupščino
Kompas Sklad 1, d.d.,

ki bo v Ljubljani, 22. 7. 1998 ob 8. uri,
na sedežu družbe Kompas Sklad 1, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 22, v mali sejni sobi v
pritličju.

Za sejo skupščine družbe predlagam na-
slednji dnevni red:

1. Izvolitev organov skupščine (predsed-
nika skupščine, dva preštevalca glasov) in
imenovanje notarja.

Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-
sednika skupščine Marka Mikuža, za pre-
števalki glasov Tejo Švigelj in Ani Ferjan ter
imenuje notarko Nado Kumar za sestavo
notarskega zapisnika.

2. Sprejem letnega poročila uprave o po-
slovanju družbe v letu 1997 z mnenjem nad-
zornega sveta in revizorske družbe RFR
Ernst & Young, d.o.o.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo uprave o poslovanju sklada v
letu 1997 z mnenjem nadzornega sveta in
mnenjem revizorske družbe RFR Ernst &
Young, d.o.o.

3. Seznanitev z odstopom članice nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
odstopom Branke Neffat s položaja članice
nadzornega sveta Kompas Sklad 1, d.d.

4. Razveljavitev sklepa o pripojitvi, skle-
pa o povečanju osnovnega kapitala z vložki
zaradi izvedbe pripojitve, ugotovitvenega
sklepa o višini odobrenega kapitala.

Predlog sklepa: skupščina zaradi neiz-
daje soglasja s strani Agencije za trg vred-
nostnih papirjev razveljavlja sklep predhod-
ne skupščine o pripojitvi družbe Kompas
Sklad 2 k družbi Kompas Sklad 1 in tudi vse
sklepe, ki so bili posledica omenjenega
sklepa ter preklicuje dano soglasje k po-
godbi o pripojitvi. Hkrati pooblašča upravo
in nadzorni svet, da ukreneta vse potrebno
za ustrezne spremembe statuta in vpise v
sodni register.

5. Soglasje k izbiri nove družbe za uprav-
ljanje.

Predlog sklepa: skupščina potrjuje odlo-
čitev nadzornega sveta sklada glede izbire
nove družbe za upravljanje CAP-Invest,
Pooblaščena družba za upravljanje, d.d.,
Pražakova 6, Ljubljana.

6. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

log sprememb statuta družbe po predlogu,
ki postane sestavni del tega sklepa.

Udeležba in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo glasovalno pravico delničarji, njihovi

zastopniki ali pooblaščenci, če najmanj tri
dni pred sejo skupščine pisno prijavijo ude-
ležbo. Prijava bo veljavna, kolikor bo v istem
roku na sedež družbe prispela njihova pisna
prijava ter dokazilo o lastništvu delnic Kom-
pas Sklad 1, d.d. Pooblaščenci morajo v
istem roku poleg prijave predložiti tudi poob-
lastilo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne in v istih prostorih ob 9.30.
Na ponovljenem zasedanju bo skupščina
družbe veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be, Ljubljana, Dunajska 22, vsak delovnik
od 1. 7. 1998 dalje, med 9. in 12. uro.

Kompas Sklad 1, d.d.
direktor

Ob-3787
Na podlagi 10.2.1. točke statuta Kom-

pas Sklad 2, pooblaščene investicijske druž-
be, d.d., sklicujem

4. skupščino
Kompas Sklad 2, d.d.,

ki bo v Ljubljani, 22. 7. 1998 ob 8.30, na
sedežu družbe Kompas Sklad 2, d.d., Ljublja-
na, Dunajska 22, v mali sejni sobi v pritličju.

Za sejo skupščine družbe predlagam na-
slednji dnevni red:

1. Izvolitev organov skupščine (predsed-
nika skupščine, dva preštevalca glasov) in
imenovanje notarja.

Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-
sednika skupščine Marka Mikuža, za pre-
števalki glasov Tejo Švigelj in Ani Ferjan ter
imenuje notarko Nado Kumar za sestavo
notarskega zapisnika.

2. Sprejem letnega poročila uprave o po-
slovanju družbe v letu 1997 z mnenjem nad-
zornega sveta in revizorske družbe RFR
Ernst & Young, d.o.o.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo uprave o poslovanju sklada v
letu 1997 z mnenjem nadzornega sveta in
mnenjem revizorske družbe RFR Ernst &
Young, d.o.o.

3. Razveljavitev sklepa o pripojitvi, skle-
pa o povečanju osnovnega kapitala z vložki
zaradi izvedbe pripojitve, ugotovitvenega
sklepa o višini odobrenega kapitala.

Predlog sklepa: skupščina zaradi neizda-
je soglasja s strani Agencije za trg vrednost-
nih papirjev razveljavlja sklep predhodne
skupščine o pripojitvi družbe Kompas Sklad
2 k družbi Kompas Sklad 1 in tudi vse skle-
pe, ki so bili posledica omenjenega sklepa
ter preklicuje dano soglasje k pogodbi o pri-
pojitvi. Hkrati pooblašča upravo, da ukrene
vse potrebno za ustrezne spremembe statu-
ta sklada in vpise v sodni register.

4. Soglasje k izbiri nove družbe za uprav-
ljanje.

Predlog sklepa: skupščina potrjuje odlo-
čitev nadzornega sveta sklada glede izbire
nove družbe za upravljanje CAP-Invest,
Pooblaščena družba za upravljanje, d.d.,
Pražakova 6, Ljubljana.

5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

log sprememb statuta družbe po predlogu,
ki postane sestavni del tega sklepa.
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Udeležba in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo glasovalno pravico delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, če najmanj tri
dni pred sejo skupščine pisno prijavijo ude-
ležbo. Prijava bo veljavna, kolikor bo v istem
roku na sedež družbe prispela njihova pisna
prijava ter dokazilo o lastništvu delnic Kom-
pas Sklad 2, d.d. Pooblaščenci morajo v
istem roku poleg prijave predložiti tudi poob-
lastilo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne in v istih prostorih ob 10.30.
Na ponovljenem zasedanju bo skupščina
družbe veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be, Ljubljana, Dunajska 22, vsak delovnik
od 1. 7. 1998 dalje, med 9. in 12. uro.

Kompas Sklad 2, d.d.
direktor

Ob-3788
Na podlagi 10.2.1. točke statuta Kom-

pas Sklad 4, pooblaščene investicijske
družbe, d.d., sklicujem

2. skupščino
Kompas Sklad 4, d.d.,

ki bo v Ljubljani, 22. 7. 1998 ob 9. uri,
na sedežu družbe Kompas Sklad 4, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 22, v mali sejni sobi v
pritličju.

Za sejo skupščine družbe predlagam na-
slednji dnevni red:

1. Izvolitev organov skupščine (predsed-
nika skupščine, dva preštevalca glasov) in
imenovanje notarja.

Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-
sednika skupščine Marka Mikuža, za pre-
števalki glasov Tejo Švigelj in Ani Ferjan ter
imenuje notarko Nado Kumar za sestavo
notarskega zapisnika.

2. Soglasje k izbiri nove družbe za uprav-
ljanje.

Predlog sklepa: skupščina potrjuje odlo-
čitev nadzornega sveta sklada glede izbire
nove družbe za upravljanje CAP-Invest,
Pooblaščena družba za upravljanje, d.d.,
Pražakova 6, Ljubljana.

3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

log sprememb statuta družbe, po predlogu,
ki postane sestavni del tega sklepa.

Udeležba in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in uresniču-

jejo glasovalno pravico delničarji, njihovi za-
stopniki ali pooblaščenci, če najmanj tri dni
pred sejo skupščine pisno prijavijo udelež-
bo. Prijava bo veljavna, kolikor bo v istem
roku na sedež družbe prispela njihova pisna
prijava ter potrjena lastninska nakaznica o
vpisu delnic Kompas Sklad 4, d.d. Pooblaš-
čenci morajo v istem roku poleg prijave pred-
ložiti tudi notarsko overjeno pooblastilo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne in v istih prostorih ob 11.30.
Na ponovljenem zasedanju bo skupščina
družbe veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-

be, Ljubljana, Dunajska 22, vsak delovnik
od 1. 7. 1998 dalje, med 9. in 12. uro.

Kompas Sklad 4, d.d.
direktor

Št. 030737 Ob-3811
Na podlagi točke B. in Č. šestega po-

glavja statuta delniške družbe Gradis nizke
gradnje, d.d. in v skladu z določbami zako-
na o gospodarskih družbah sklicujem

II. sejo skupščine
delniške družbe Gradis nizke gradnje,

d.d.,
ki bo v petek, 24. julija 1998, v sejni

sobi Dravskih elektrarn, na Obrežni 170,
Maribor, s pričetkom ob 10. uri, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za pred-
sedujočo skupščine imenuje Nevenka Gr-
gić in izvoli verifikacijska komisija v sestavi
predsednice Alenke Jež Heinc in dveh pre-
števalk glasov Marice Bratušek ter Andreje
Musič.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Breda Horvat.

2. Obravnava in sprejem revidiranega
poslovnega poročila družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano poslovno poročilo druž-
be za leto 1997 v predlaganem besedilu.

3. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o razporeditvi dobička iz poslovnega leta
1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep, da se dobiček iz poslovnega
leta 1997 v višini 38,295.000 SIT razpore-
di tako, da ostane 50% dobička v višini
19,147.500 SIT nerazporejenega, preosta-
lih 50% dobička v višini 19,147.500 SIT pa
se nameni za rezerve.

4. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 1998 imenuje: Podboršek, Revizij-
ska družba, k.d., iz Ljubljane, Ulica Gradni-
kove brigade 4.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo osebno ali priporočeno pošilj-
ko dostavijo najmanj tri dni pred zaseda-
njem skupščine v tajništvu uprave družbe v
Mariboru, Lavričeva ulica 3.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svo-
jo prisotnost in prevzeli glasovnice za glaso-
vanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
družbe v Mariboru, Lavričeva ulica 3, vsak
delovnik od 10. do 12. ure, od dneva obja-
ve sklica skupščine, do vključno dneva za-
sedanja skupščine.

Vljudno vabljeni!
Gradis nizke gradnje, d.d.

Maribor
uprava

generalni direktor

Ob-3812
Začasna uprava družbe na podlagi 14.

člena statuta delniške družbe Tanin Sevni-
ca, Kemična industrija, d.d., Hermanova 1,
Sevnica, sklicuje

1. redno sejo skupščine
delniške družbe Tanin Sevnica, d.d.,

ki bo 21. 7. 1998 ob 12. uri, na sedežu
družbe, Hermanova 1, Sevnica, v jedilnici
družbe in skupaj z začasnim nadzornim sve-
tom predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine v naslednji sestavi:

– za predsednika skupščine se izvoli od-
vetnik Simon Jeglič iz Ljubljane, Jadranska
18,

– za preštevalca glasov se imenujeta
Mojca Ratajc in Tina Šteblaj, obe iz Tanin
Sevnica, d.d.,

– za sestavo notarskega zapisnika in za
udeležbo na skupščini se potrdi notar Alojz
Vidic iz Sevnice, Glavni trg 41.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Sprejme se poslovnik o delu skupščine

v predloženem besedilu.
3. Obravnava in odločanje o letnem po-

ročilu uprave za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo uprave za leto 1997 v predloženem
besedilu.

4. Pokrivanje izgube za obdobje od leta
1993 do leta 1996 in uporaba dobička leta
1997.

Predlog sklepa:
a) sprejme se sklep o pokrivanju izgube

za obdobje od leta 1993 do leta 1996 v
predloženem besedilu,

b) sprejme se sklep o uporabi dobička
za leto 1997 v predloženem besedilu.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 46 / 19. 6. 1998 / Stran 4715

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovod-

skih izkazov družbe za poslovno leto 1998
se imenuje družba ITEO Ljubljana, Kotniko-
va 28.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta
in seznanitev s članoma nadzornega sveta
– predstavnikoma delavcev.

Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta – predstavnike delničarjev, se za do-
bo 4 let izvolijo: Marija Stopinšek, Božica
Miroševič-Jurkovič, Aleksander Milač.

Skupščina se seznani z imenovanjem
članov nadzornega sveta predstavnikov de-
lavcev.

7. Določitev višine sejnin članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: člani nadzornega sveta
so za svoje delo upravičeni do sejnine in
povračila potnih in drugih razumnih stroš-
kov v predlagani višini.

Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi

sklepov je delničarjem na vpogled na sede-
žu družbe Tanin Sevnica, d.d., Hermanova
1, Sevnica, v tajništvu uprave, vsak delovni
dan med 12. in 13. uro, od dneva objave
sklica, do dneva zasedanja skupščine.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi pri Klirinško depotni družbi na dan
15. 7. 1998 oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na podlagi
glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prej-
mejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno in
ga shrani družba.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki morajo svojo udeležbo na skupš-
čini in uresničevanje glasovalnih pravic na-
povedani začasni upravi pisno tri dni pred
zasedanjem skupščine. Pooblaščenci mo-
rajo v istem roku poslati tudi pisna poobla-
stila.

Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu

prisotnih več kot 15% vseh glasov. Če
skupščina ob prvem sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje z istim dnevnim re-
dom istega dne ob 13. uri, na mestu prvega
sklica. Na ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasijo na mestu zaseda-
nja skupščine vsaj pol ure pred začetkom
skupščine.

Vljudno vabljeni!
Tanin Sevnica, d.d.

začasna uprava

Št. 2984 Ob-3814
Uprava družbe na podlagi 21. člena sta-

tuta delniške družbe CP Novo mesto, d.d.,
Ljubljanska 47, Novo mesto, sklicuje

2. sejo skupščine delničarjev
Cestnega podjetja Novo mesto, d.d.,

Ljubljanska 47, Novo mesto,
ki bo 30. 7. 1998 ob 14. uri, v sejni

dvorani Zavarovalnice Tilia, Seidlova cesta
5, v Novem mestu in skupaj z nadzornim
svetom predlaga naslednji dnevni red in
sklepe skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine v naslednji sestavi:

Skupščino bo vodil izvoljeni predsednik,
odvetnik Simon Jeglič iz Ljubljane, Jadran-
ska 18.

Za preštevalki glasov se imenujeta Moj-
ca Bobnar, CP Novo mesto, d.d. in Erika
Keber, CP Novo mesto, d.d.

Za sestavo notarskega zapisnika se po-
trdi notarka Marta Malič iz Novega mesta,
Prešernov trg 6.

2. Sprejem revizijskega poročila o raču-
novodskih izkazih družbe za obdobje 1993–
1996.

Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in mnenja nadzornega sveta se sprej-
me predlagano revizijsko poročilo o raču-
novodskih izkazih družbe za obdobje 1993–
1996.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave, mnenja nadzornega sveta in poroči-
la revizorja, se sprejme predlagano letno
poročilo družbe za leto 1997.

4. Sklepanje o delitvi dobička.
Predlog sklepa: na podlagi predloga

uprave in mnenja nadzornega sveta o delitvi
dobička se v obdobju od leta 1993 do leta
1997 ustvarjeni in nerazporejeni dobiček,
revaloriziran na dan 31. 12. 1997, v znesku
334,914.000 SIT razporedi, in sicer:

– čisti dobiček iz poslovnih let 1993,
1994, 1995 in del čistega dobička iz po-
slovnega leta 1996 v skupnem znesku
83,728.866 SIT, se nameni za dividende
(78 SIT bruto dividende na delnico),

– del čistega dobička iz poslovnega leta
1996 v znesku 84,792.134 SIT in celotni
čisti dobiček iz poslovnega leta 1997 v zne-
sku 166,393.000 SIT, ostane nerazpore-
jen.

Družba bo dividende izplačala delničar-
jem, ki so na dan 20. 7. 1998 vpisani v
delniški knjigi družbe, in sicer najkasneje v
90. dneh po zasedanju skupščine.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za poslovni leti
1998 in 1999 imenuje družba Dynamic,
d.o.o., Revizijska družba, Velike Brusnice
69, Brusnice.

Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled na sede-
žu družbe CP Novo mesto, d.d., Novo me-
sto, Ljubljanska 47, vsak delovni dan med
10. in 12. uro.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

odločajo delničarji, ki so na dan 20. 7. 1998
vpisani v delniški knjigi družbe oziroma nji-
hovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu ozi-
roma zastopniku, in sicer na podlagi glasov-
nic, ki jih prejmejo delničarji ob vstopu v
dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno.

Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in

zastopnike, da udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice prijavijo upra-
vi najkasneje tri dni pred pričetkom zaseda-

nja skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati
s prijavo poslati tudi pisna pooblastila.

Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu

prisotnih vsaj 50% vseh glasov. Če skupšči-
na ob času sklica ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje z istim dnevnim redom is-
tega dne ob 15. uri, na mestu prvega skli-
ca. Ob ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasijo na mestu zaseda-
nja skupščine pol ure pred začetkom skupš-
čine.

Vljudno vabljeni.
Cestno podjetje Novo mesto, d.d.

direktor

Ob-3815
Na podlagi 39. člena statuta delniška

družba Domel, d.d., uprava sklicuje

drugo skupščino
delniške družbe,

ki bo dne 22. 7. 1998 ob 12. uri na
sedežu družbe Domel, d.d., Železniki, Oto-
ki 21, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih organov
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna. Izvolijo se predlagani
organi skupščine.

2. Letno poročilo za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo družbe za leto 1997 skupaj z revizij-
skim poročilom revizijske družbe Coopers
& Lybrandt Ljubljana.

3. Delitev dobička.
Predlog sklepa: ugotovi se, da znaša či-

sti dobiček družbe po davkih
209,022.349,00 SIT.

Dobiček se razporedi:
– 100,000.000,00 SIT na Sklad lastnih

delnic,
– 52,034.805,00 SIT za dividende,
– 56,987.544,00 SIT ostane nerazpo-

rejenih.
Dividende v višini 45 SIT bruto na eno

delnico se izplačajo delničarjem, ki so vpi-
sani v delniško knjigo družbe na dan zase-
danja skupščine najkasneje do 30. 11.
1998.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic
Predlog sklepa: v družbi se oblikuje

sklad lastnih delnic za namene iz 240. čle-
na zakona o gospodarskih družbah v višini
100,000.000,00 SIT.

5. Razrešitev članov nadzornega sveta
in izvolitev novih članov.

Predlog sklepa 1: razrešijo se člani nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa 2: imenujejo se novi čla-
ni nadzornega sveta.

6. Dopolnitev statuta
Predlog sklepa: 2. člen statuta se dopol-

ni z naslednjimi dejavnostmi:
– G 51.14 Posredništvo pri prodaji stro-

jev, ind. opreme, ladij, letal,
– G 51.52 Trgovina na debelo s kovina-

mi in rudami,
– G 51.65 Trgovina na debelo z drugimi

stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo,
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– G 51.12 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij,

– G 51.18 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.;

– G 51.19 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov.

7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1998 se imenuje revizijska družba Coo-
pers & Lybrandt iz Ljubljane.

Gradivo za skupščino družbe bo na raz-
polago vsem delničarjem v tajništvu družbe
vsak delovni dan med 9. in 13. uro od dne-
va objave sklica skupščine dalje, kjer je na
voljo tudi besedilo statuta.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki, ki se najkasneje 3 dni pred
skupščino, to je do vključno 19. 7. 1998
prijavijo pisno v tajništvu družbe. Glasuje se
osebno ali po pooblaščencu oziroma za-
stopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih
upravičenci prejmejo pred zasedanjem.
Pooblastilo za zastopanje mora biti pismeno
in mora biti najkasneje ob prijavi udeležbe
predloženo tajništvu. Udeležba na skupšči-
ni brez predhodne prijave ne bo možna.

Če ob prvem sklicu skupščina ne bi bila
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne z istim dnevnim redom istega dne ob
12.30. Ob ponovnem sklicu je skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Delničarje naprošamo, da zaradi razdeli-
tve glasovnic pridejo na skupščino pol ure
pred zasedanjem.

Domel, d.d., Železniki
uprava

Št. 38 Ob-3816
Uprava družbe Bohor Žaga in furnirnica,

d.d., Šentjur, Leona Dobrotinška 9, sklicuje

2. sejo skupščine
Bohor Žaga in furnirnica, d.d., Šentjur,

Leona Dobrotinška 9
ki bo dne 16. 7. 1998 ob 12. uri v menzi

družbe Bohor Žaga in furnirnica, d.d., Šent-
jur.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, ali je

na skupščini zastopanih toliko delnic, da
lahko zaseda.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta.
Izvoli se predlaganega predsednika

skupščine in dva preštevalca glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka Ja-

sna Bečaj Božičnik.
3. Ugotovitev sklepčnosti.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov

predsednik skupščine ugotovi sklepčnost
skupščine.

4. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 1997 z revizijskim poročilom
in mnenjem nadzornega sveta.

Na predlog uprave in ob pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta se sprejme letno poro-
čilo za leto 1997 v predloženem besedilu.

5. Obravanvanje in odločanje o delitvi
dobička iz leta 1997. Na predlog uprave in

ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
dobiček iz leta 1997 v višini 361.585,77
SIT razporedi kot nerazporejen dobiček.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizorja se imenuje pooblaščena revizorska
hiša Revisto, d.o.o., Celje.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki in pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe na
podlagi podatkov Klirinško depotne družbe,
d.d., na dan 6. 7. 1998, njihovi pooblaščen-
ci in zastopniki.

Glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopni-
ki, ki pisno prijavo dostavijo družbi vsaj tri
dni pred skupščino.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo predstavniku družbe na mestu,
kjer bo potekala seja, s podpisom potrdijo
svojo prisotnost na skupščini ter prevzame-
jo glasovalne lističe. Za udeležbo na
skupščini se fizične osebe izkažejo z oseb-
nim identifikacijskim dokumentom, poob-
laščenci pa s pisnim pooblastilom.

Gradivo za skupščino s celovitimi pred-
logi sklepov je na vpogled vsem delničar-
jem na sedežu družbe vsak dan od 10. do
12. ure v tajništvu družbe.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica.

Ponovno zasedanje skupščine
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih

več kot 15% vseh glasov. Če skupščina ob
napovedani uri ne bo sklepčna, bo zaseda-
nje skupščine istega dne ob 12.30. V tem
primeru je skupščina sklepčna na glede na
višino zastopanega kapitala.

Bohor, d.d., Šentjur
uprava

Ob-3818
Na podlagi 31. člena statuta Iskra – Sti-

kalni elementi, d.d., Predstruge 29, Dobre-
polje sklicuje začasna uprava

1. redno skupščino
delniške družbe Iskra – Stikalni

elementi, d.d.,
ki bo 21. 7. 1998 ob 14. uri v prostorih

obrata družbene prehrane Predstruge 29,
Videm-Dobrepolje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

lagani dnevni red.
2. Izvolitev predsednika, notarja in dveh

preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-

sednico skupščine Mojco Lukančič, notarja
Marjana Kotarja in preštevalca glasov An-
drejo Ambrožič in Marijo Žnidaršič.

3. Potrditev statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje sta-

tut družbe.
4. Obravnava in sprejem poročila o po-

slovanju družbe za leto 1997 z mnenjem
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano poslovno poročilo za leto 1997.

5. Imenovanje revizijske hiše za revidira-
nje računovodskih izkazov.

Predlog sklepa: za poslovni leti 1997 in
1998 se imenuje predlagana revizijska hiša.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: imenuje se predlagane

člane nadzornega sveta.
7. Poročilo o izvolitvi predstavnikov sve-

ta delavcev v nadzorni svet.
Predlog sklepa: imenuje se predlagane

člane sveta delavcev v nadzorni svet.
8. Določitev sejnin za člane nadzornega

sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

sejnina za člane nadzornega sveta.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo vsi delničarji,
ki vsaj 3 dni pred skupščino upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma predlo-
žijo pisno pooblastilo za zastopanje.

Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstav-
niku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na za-
sedanju skupščine.

Gradivo za skupščino je na voljo v tajniš-
tvu uprave na sedežu družbe vsak delovnik
med 9. in 12. uro od dneva objave dnevne-
ga reda do vključno na dan zasedanja
skupščine.

Če v prvem sklicu skupščine ne bo
sklepčna, bo ponovna seja istega dne z
enakim dnevnim redom eno uro kasneje,
ne glede na število prisotnih glasov.

Iskra – Stikalni elementi d.d.,
direktor družbe

Ob-3819
Začasna uprava FIT – Fizično in tehnič-

no varovanje Ljubljana, d.d., Mestni trg 7/II,
Ljubljana vabi delničarje na

1. sejo skupščine
FIT varovanje Ljubljana, d.d.

Začasna uprava sklicuje skupščino dne
20. 7. 1998 ob 9. uri na sedežu družbe
Mestni trg 7/II v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine predhodna ugo-

tovitev sklepčnosti.
Začasna uprava otvori skupščino in ugo-

tovi ali je na skupščini zastopanih toliko del-
nic, da skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov in zapisnikarja.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornika: izvoli se predsednika
skupščine, dveh preštevalcev glasov in za-
pisnikarja po predlogu začasne uprave in
začasnega nadzornika.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa začasne uprave in zača-

snega nadzornika: potrdi se predlagani
dnevni red.
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4. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornika: sprejme se poslovnik
skupščine v predlaganem besedilu.

6. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 1997

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornika: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1997 v predlagani obliki.

7. Obranvava kandidata in izvolitev nad-
zornika.

Predlog sklepa začasne uprave: za nad-
zornika se imenuje Branko Kordič.

8. Predlog sklepa nadzorne komisije: za
predsednika uprave družbe – direktorja se
imenuje Valentina Markič za dobo 5 let.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino se nahaja na upra-

vi podjetja vsak dan med 9. in 11. uro, v
Ljubljani, Mestni trg 7/II.

Za udeležbo na skupščini se delničar
izkaže s potrdilom o vplačilu oziroma o vlo-
žitvi certifikata, oziroma s pisnim pooblasti-
lom delničarja.

Vsak delničar ali pooblaščenec mora na-
javiti udeležbo najmanj 5 dni pred skupšči-
no v pisni obliki.

Udeleženec skupščine se prijavi v pisar-
ni FIT varovanja Ljubljana, d.d., Mestni trg
7/II v Ljubljani ter prevzame glasovalni listič
ter druga gradiva.

Predlogi sklepov za vsako točko dnev-
nega reda ter gradivo ter druge informacije
so na sedežu družbe pri Valentini Markič,
vsak delovnik med 8. in 12. uro.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

FIT, varovanje d.d., Ljubljana

Št. 139/98 Ob-3821
Začasna uprava družbe Zila, Trgovsko

podjetje, d.d., Slovenj Gradec, Šolska ulica
2, na podlagi statuta družbe in zakona o
gospodarskih družbah sklicuje

1. sejo skupščine
Zila, Trgovsko podjetje, d.d., Slovenj

Gradec,
dne 22. 7. 1998 ob 12. uri na sedežu

družbe v Slovenj Gradcu, Šolska ulica 2.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine in

dveh preštevalcev glasov ter potrditev pred-
laganega notarja.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-
ganega predsednika seje skupščine in dva
preštevalca glasov ter potrdi predlaganega
notarja.

3. Poslovno poročilo družbe za leto
1997 z revizijskim poročilom in mnenjem
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: poslovno poročilo za le-
to 1997 z revizijskim poročilom in mnenjem
nadzornega sveta se sprejme.

4. Poročilo o pokrivanju izgube preteklih
let po predlogu direktorja in z mnenjem za-
časnega nadzornega sveta.

Predlog sklepa: poročilo o pokrivanju iz-
gube preteklih let po predlogu direktorja in

z mnenjem začasnega nadzornega sveta,
se sprejme.

5. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: razreši se začasni nad-
zorni svet in se izvoli nov nadzorni svet.

6. Imenovanje revizijske družbe za pos-
lovno leto 1998.

Predlog sklepa: za revizijsko družbo se
imenuje Abeceda, d.o.o., Celje.

7. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
log sejnin za člane nadzornega sveta.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlogi sklepov in gradivo za skupšči-

no so na vpogled vsem delničarjem na se-
dežu družbe vsak delovni dan od 12. do
14. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji, ki predstavljajo vsaj 15% zasto-
panega kapitala.

V primeru, da ne bo mogoče zagotoviti
sklepčnosti do prvega sklica, bo ponovno
zasedanje skupščine na istem kraju čez eno
uro, ko se bo odločalo ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Zila, d.d., Slovenj Gradec
začasna uprava

Ob-3822
Na podlagi 45. člena statuta KDD – Cen-

tralne klirinško depotne družbe, d.d., Ljub-
ljana, uprava KDD sklicuje

4. redno skupščino
delničarjev KDD – Centralne klirinško

depotne družbe, d.d., Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 20. julija 1998, ob

12. uri, v veliki konferenčni dvorani v pritlič-
ju poslovne stavbe TR3, Trg republike 3,
Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev članov

delovnega predsedstva.
Predlog sklepa: za člana delovnega

predsedstva se izvolita Alenka Markič in Ro-
bert Lavrič.

2. Obravnava in sprejem spremembe
67. člena statuta.

Predlog sklepa: skupščina potrdi spre-
membe 67. člena statuta.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo za leto 1997.

4. Sprejem razporeditve dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček poslovne-

ga leta 1997 v višini 91,066.747,53 SIT se
uporabi za:

– pokrivanje izgube iz prejšnjih let sku-
paj z revalorizacijskim popravkom izgube –
6,214.204,60 SIT,

– zakonske rezerve – 26,000.000 SIT,
– statutarne rezerve – 13,000.000 SIT,
– izplačilo dividend delničarjem oziroma

55.000 SIT na delnico – 28,600.000 SIT,
– nerazporejeni čisti dobiček –

12,752.543 SIT,
– izplačilo nagrad iz dobička članom upra-

ve in nadzornega sveta, in sicer 2,700.000
SIT za člane nadzornega sveta in 1,800.000
SIT za upravo – 4,500.000 SIT.

Dividende se izplačajo imetnikom del-
nic, vpisanih v centralni register nemateriali-
ziranih vrednostnih papirjev na dan 20. 7.
1998.

5. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina za pooblaš-

čeno revizijsko hišo za leto 1998 imenuje
Coopers & Lybrand, d.d., Ljubljana.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Delničarji KDD se skupščine lahko ude-

ležijo po pooblaščencu oziroma zastopni-
ku, ki ga pisno pooblastijo. Delničarji oziro-
ma njihovi zastopniki ali pooblaščenci so
dolžni prijaviti svojo udeležbo tako, da prija-
ve prispejo na sedež KDD najkasneje do
17. julija 1998 do 14. ure ter predložiti
pooblastila za zastopanje najmanj eno uro
pred začetkom skupščine pri za to pooblaš-
čenem delavcu KDD. Najmanj eno uro pred
začetkom skupščine morajo svoje pisno
pooblastilo predložiti tudi morebitni skupni
zastopniki več delničarjev.

Za delničarje KDD štejejo osebe, v ko-
rist katerih so delnice tri dni pred sejo skupš-
čine vknjižene na računih vrednostnih pa-
pirjev, ki se vodijo pri KDD.

Skupščina delničarjev veljavno odloča,
če so na njej navzoči delničarji z glasovalno
pravico, ki predstavljajo najmanj petdeset
odstotkov osnovnega kapitala. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine KDD isti dan ob 13. uri na istem
mestu. Na ponovni seji skupščina delničar-
jev veljavno odloča ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Predlog sprememb 67. člena statuta
KDD in letno poročilo za leto 1998 ter gra-
divo k drugim točkam dnevnega reda je na
vpogled delničarjem v tajništvu družbe na
Trgu republike 3 v Ljubljani, vsak delovnik
od 16. 6. 1998 do 15. 7. 1998 med 10. in
12. uro.

KDD Centralno klirinško depotna
družba, d.d., Ljubljana

direktor

Ob-3823
Emona Maximarket, d.d., Ljubljana, Trg

republike 1, uprava Emona Maximarket,
d.d., vabi delničarje na

1. redno skupščino,

ki bo v sredo 22. julija 1998 ob 9. uri v
prostorih restavracije Maxim, v Ljubljani, Trg
republike 1.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih organov, ugotovitev sklepčnosti.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar

Miro Košak.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet

predlagata, da skupščina sprejme naslednji
sklep:

– za predsednika skupščina se izvoli od-
vetnik Anton Marolt.

– za preštevalki glasov se izvolita Majda
Kamin in Breda Marinšek.

2. Informacija o poteku lastninskega
preoblikovanja družbe.

Poroča začasni direktor družbe Darko
Podreberšek.

3. Sprejem letnega poročila za leto 1997.
V skladu z mnenjem začasnega nadzorne-

ga sveta začasna uprava in začasni nadzorni
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svet predlagata skupščini, da sprejme nasled-
nji sklep: sprejme se letno poročilo uprave za
leto 1997 v predloženem besedilu.

4. Delitev dobička za poslovna leta 1993
do 1997.

V skladu z mnenjem začasnega nadzor-
nega sveta začasna uprava in začasni nad-
zorni svet predlagata skupščini, da sprejme
naslednji sklep:

Čisti dobiček družbe za leto 1993 v viši-
ni 170,732.291,94 SIT se razporedi:

– 128,292.800 SIT za izplačilo divi-
dend,

– 42,439.491,94 SIT za rezerve.
Revalorizacija čistega dobička družbe za

leto 1993 se v višini 90,773.729,12 SIT
razporedi na rezerve.

Čisti dobiček družbe za leto 1994 v viši-
ni 89,992.171,61 SIT se razporedi:

– 67,621.000 SIT za izplačilo dividend,
– 22,371.171,61 SIT ostane nerazpo-

rejen.
Revalorizacija čistega dobička družbe za

leto 1994 v višini 26,334.894,42 SIT osta-
ne nerazporejena.

Čisti dobiček družbe za leto 1995 v viši-
ni 174,557.668,08 SIT ostane nerazpore-
jen.

Revalorizacija čistega dobička družbe za
leto 1995 v višini 33,213.436,62 SIT os-
tane nerazporejen.

Čisti dobiček družbe za leto 1996 v višini
119,115.221,66 SIT ostane nerazporejen.

Revalorizacija čistega dobička družbe za
leto 1996 v višini 11,196.830,84 SIT osta-
ne nerazporejen.

Čisti dobiček družbe za leto 1997 v viši-
ni 53,178.184,37 SIT ostane nerazpore-
jen.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.

Z iztekom dne 22. 7. 1998, na katerega
je sklicana skupščina, preneha mandat čla-
nom začasnega nadzornega sveta.

Začasni nadzorni svet zaradi tega pred-
laga naslednje sklepe:

5.1. Ugotovi se, da z dnem 22. 7. 1998
preneha mandat članom začasnega nadzor-
nega sveta Slavici Fratnik, Darji Birkelbach,
Franciju Lavraču, Marjanu Ostrošku in Miru
Ukmarju.

5.2. V nadzorni svet se izvolijo: Bojan
Šefman, z mandatom od 23. 7. 1998 do
vključno 23. 7. 2002, Miro Ukmar, z man-
datom od 23. 7. 1998 do vključno 23. 7.
2002, Boris Zakrajšek, z mandatom od 23.
7. 1998 do vključno 23. 7. 2002.

5.3. Ugotovi se, da je svet delavcev iz-
volil v nadzorni svet: Slavico Fratnik, z man-
datom od 23. 7. 1998 do vključno 23. 7.
2002, Francija Lavrača, z mandatom od 23.
7. 1998 do vključno 23. 7. 2002.

6. Določitev plačila članom nadzornega
sveta.

Začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata, da skupščina sprejme naslednji
sklep: skupščina družbe določi plačilo za
delo v nadzornem svetu v obliki sejnine.
Sejnino, ki se izplača po opravljeni seji, ki
se jo je član oziroma predsednik udeležil se
določi za člane v tolarski protivrednosti 300
DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila, za predsednika pa v tolarski
protivrednosti 500 DEM po srednjem teča-
ju Banke Slovenije na dan plačila.

7. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 1998.

Začasni nadzorni svet predlaga skupšči-
ni, da sprejme naslednji sklep: za revizorja,
ki bo revidiral letne računovodske izkaze za
poslovno leto 1998 se določi revizijska
družba P & S Revizije, Podjetje za revidira-
nje, računovodstvo in finance, d.o.o., Lin-
hartova 1, Ljubljana.

Zaradi sestave seznama delničarjev in
prevzema glasovalnih listkov vabimo delni-
čarje, da se priglasijo eno uro pred pričet-
kom skupščine, pred tem pa udeležbo na
skupščini prijavijo pisno ali osebno pri druž-
bi najmanj tri dni pred skupščino (pisna pri-
java mora biti v družbi tri dni pred skupšči-
no!).

Udeleženci skupščine se izkažejo z va-
bilom, osebno izkaznico ali drugo javno listi-
no s fotografijo in s podpisom na seznamu
udeležencev.

Skupščine se lahko udeležeijo in na njej
glasujejo osebe, ki so na dan skupščine
vpisane v delniško knjigo in njihovi pooblaš-
čenci.

Pooblastilo je potrebno pred skupščino
predložiti družbi.

O sklepih pod točkami 1. do 7. dnevne-
ga reda odloča skupščina z večino oddanih
glasov.

Gradiva za skupščino so na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni dan med 10. in
13. uro, od vključno 20. 6. 1998 do 21. 7.
1998, v tajništvu družbe Ljubljana, Trg re-
publike 1.

Emona Maximarket, d.d., Ljubljana
začasni direktor

Št. 47/98 Ob-3824

Uprava družbe Novolit, Podjetje za pro-
izvodnjo izolacijskih izdelkov, d.d., Nova vas
56, Nova vas na Blokah, sklicuje

2. sejo skupščine
delniške družbe Novolit, d.d.,

ki bo dne 21. 7. 1998 ob 13. uri na
sedežu družbe v Novi vasi na Blokah.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: skupščina za predsedu-
jočega skupščine izvoli odvetnika Marjana
Sušnika, ugotovi prisotnost vabljenega no-
tarja, za preštevalca glasov pa izvoli Ivico
Oražem in Rada Ponikvarja.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čila za leto 1997.

3. Razdelitev dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček poslovne-

ga leta 1997 v skupnem znesku
24,545.000 SIT se razdeli:

– 11,000.000 za izplačilo dividend del-
ničarjem,

– 6,275.800 SIT nerazporejen dobiček,
– 7,269.200 SIT sklad lastnih delnic.
4. Spremembe točk E.f, F.f, G.e, G.f in

G.j statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe točk E.f, F.f, G.e, G.f in G.j
statuta v predloženem besedilu.

5. Imenovanje revizijske hiše.

Predlog sklepa: za leto 1998 se imenuje
revizorsko hišo Podboršek revizijska druž-
ba, k.d., po predlogu nadzornega sveta.

Celotno skupščinsko gradivo vključno z
tekstom predlaganih statutarnih sprememb
je na vpogled vsak delovni dan med 11. in
13. uro v tajništvu na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico imajo delničarji oziroma nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniški knjigi pri Klirinško depotni druž-
bi na dan 16. 7. 1998. Dividenda se bo
izplačevala delničarjem, ki bodo vpisani v
KDD na dan 21. 7. 1998.

Delničarje in njihove pooblaščence po-
zivamo, da svojo udeležbo na skupščini pi-
sno najavijo najkasneje 3 dni pred zaseda-
njem skupščine. Prijava je možna tudi prek
pošte ali faksa, kateremu pa mora slediti
priporočena pošta.

Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi zastopniki izkažejo z oseb-
nim dokumentom, pooblaščenci pa z origi-
nalnim pismenim pooblastilom in osebnim
dokumentom.

Pozivamo vse udeležence, da na dan
zasedanja svojo udeležbo evidentirajo na
sprejemnem mestu najkasneje pol ure pred
zasedanjem, kjer se bodo podpisali na sez-
nam udeležencev in prevzeli glasovalne li-
stiče.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napoveda-
nega pričetka skupščine ponovno sestane
in je sklepčna ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Novolit, d.d., Nova vas na Blokah
uprava, d.d.

nadzorni svet družbe

Ob-3825

Na podlagi VII. člena statuta Veletekstil,
Trgovina na debelo in drobno, d.d, sklicuje
uprava družbe

1. skupščino,

ki bo dne 15. 7. 1998 s pričetkom ob
12. uri na Leskoškovi 8, v Ljubljani, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje organov skupšči-
ne.

Predlog sklepov:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za predsednika skupščine se imenuje

Janez Hočevar.
Za preštevalca glasov se imenuje Iztok

Stamač.
Za sestavo notarskega zapisnika se ime-

nuje notarka Marina Ružič Tratnik.
2. Poročilo o poteku lastninskega preob-

likovanja.
Predlog sklepa: sprejme se na znanje

poročilo o poteku lastninskega preoblikova-
nja.

3. Seznanitev z letnimi poročili o poslo-
vanju v letih 1993, 1994, 1995 in 1996 ter
uporaba dobička iz leta 1996.

Predlog sklepa: sprejme se na znanje
poročila o poslovanju v letih 1993, 1994,
1995 in 1996.

Sprejme se sklep o uporabi dobička iz
leta 1996 po predlogu uprave ob pozitiv-
nem mnenju nadzornega sveta.
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4. Letno poročilo o poslovanju družbe
Veletekstil, d.d., za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina na podlagi
mnenja nadzornega sveta potrdi letno poro-
čilo o poslovanju družbe Veletekstil, d.d.,
za leto 1997.

5. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta, izvolitev nadzornega sveta ter
določitev sejnin za člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa: razreši se dosedanji za-
časni nadzorni svet v sestavi: Jože Vilar,
Anton Matjažič, Alenka Gašperšič, Janez
Hočevar.

Skupščina izvoli za člane nadzornega
sveta: Jože Vilar, Anton Matjažič, Janez Ho-
čevar in Sekavčnik Aleksander.

Ugotovi se, da je predstavnik delavcev v
nadzornem svetu Janez Hočevar.

Članom nadzornega sveta pripada za
vsako sejo sejnina v višini 20.000 SIT neto,
predsedniku nadzornega sveta pa sejnina
za vsako sejo v višini 30.000 SIT neto.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za re-

vizorja družbe za poslovno leto 1998 revizij-
sko družbo P & S, Linhartova 1, Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini bodo
lahko uresničevali tisti delničarji, ki so vpi-
sani v delniško knjigo družbe. Vljudno pro-
simo delničarje, da se prijavijo ob prihodu
na skupščino pol ure pred pričetkom
skupščine.

Veletekstil, d.d.,
uprava družbe

Št. 2 Ob-3826
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in določil statuta družbe
Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.,
Maribor, Jadranska cesta 24, sklicujem

3. skupščino delniške družbe
Mariborski vodovod, javno podjetje,

d.d., Maribor
Skupščina bo 22. 7. 1998 ob 10. uri,

na sedežu družbe na Jadranski cesti 24 v
Mariboru z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in potrditev predlaganega dnev-
nega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in potrdi predlagani dnevni red.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina na predlog

uprave izvoli verifikacijsko komisijo v sesta-
vi: Boris Fatur – predsednik, Irena Haas in
Marija Edelbaher – preštevalki glasov.
Skupščina ugotavlja, da je na seji prisoten
notar.

3. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta ter
mnenju pooblaščenega revizorja skupščina
sprejme poslovno poročilo družbe za leto
1997 v predlaganem besedilu.

4. Delitev nerazporejenega dobička iz
preteklih let ter dobička iz leta 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-

čina sprejme predlagano delitev nerazpore-
jenega dobička iz preteklih let ter dobička iz
leta 1997.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje revizijsko hišo Va-
luta, d.o.o., iz Maribora, da opravi revizijski
pregled poslovanja družbe za leto 1998.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zakoniti zastopniki (pooblastilo mora biti pi-
sno in ves čas trajanja pooblastilnega raz-
merja shranjeno na sedežu družbe), ki bo-
do svojo udeležbo pisno prijavili upravi
družbe vsaj tri dni pred zasedanjem skupš-
čine.

Morebitne nasprotne predloge naj delni-
čarji pošljejo upravi družbe v roku 7 dni po
objavi sklica skupščine.

Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 22. 7. 1998 ob 10.30, v istih
prostorih. Po ponovnem sklicu bo skupšči-
na veljavno odločala ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Zaradi čimbolj nemotenega poteka
skupščine prosimo udeležence, da pol ure
pred začetkom zasedanja prevzamejo gra-
divo za skupščino in podpišejo seznam pri-
sostnih delničarjev oziroma pooblaščencev.

Gradivo za skupščino, celoviti predlogi
sklepov za vsako točko dnevnega reda so
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
vsak delovnik med 11. in 13. uro.

Mariborski vodovod, javno podjetje,
d.d.

uprava – direktor

Ob-3830
Na podlagi določil v 8.3. in 10.1. točkah

statuta delniške družbe Hotel Slavija Mari-
bor, Vita Kraigherja 3, uprava in nadzorni
svet d.d. sklicujeta

3. sejo skupščine
delniške družbe Hotela Slavija Maribor,

ki bo v ponedeljek, 20. 7. 1998 ob 12.
uri, v Slovenski sobi hotela Slavija, Vita
Kraigherja 3, Maribor.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika skupščine, določitev preštevalcev
glasov ter imenovanje notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, imenujejo se preštevalci glasov
in notar.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

delničarjev in zastopanega osnovnega kapi-
tala.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava in sprejem poročila o po-

slovanju delniške družbe v letu 1997, mne-
nja nadzornega sveta in revizorja in predlog
o pokrivanju izgube.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju d.d. v letu 1997.

Sprejme se mnenje nadzornega sveta
d.d. o poročilu in poslovanju d.d. v letu
1997 ter revizijsko poročilo revizijske hiše
Auditor.

Sprejme se predlog o pokrivanju izgube.
5. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-

ja delniške družbe za leto 1998.
Predlog sklepa: za izdelavo revizijskega

poročila računovodskih izkazov za leto
1998 se imenuje revizijsko hišo Auditor,
revizijska družba, d.o.o., Ptuj.

Opomba: predlagatelja vseh usklajeval-
nih predlogov sta uprava in nadzorni svet.

Čas zasedanja skupščine: skupščina je
sklicana za 20. julija 1998, s pričetkom ob
12. uri. Če ob prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupšči-
ne določi za 20. julija 1998 ob 13. uri. Na
ponovnem zasedanju skupščine veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Sejna dvorana bo odprta od 11. ure, to
je eno uro pred pričetkom seje skupščine
do pričetka seje skupščine. Glasovnice se
bodo delile udeleženim delničarjem, zastop-
nikom ali pooblaščencem do pričetka seje
skupščine, pod spodaj navedenimi pogoji.

Pogoji udeležbe na seji skupščine:
skupščine 3. seje skupščine delniške druž-
be Hotela Slavija Maribor se lahko udeležijo
vsi delničarji, v korist katerih delnice delniš-
ke družbe so vknjižene na računu vrednost-
nih papirjev, ki se vodi pri Klirinško depotni
družbi (KDD), zakoniti zastopniki oziroma
njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom
ob predložitvi dokazov o zakonitem zasto-
panju.

Uresničevanje glasovalne pravice na
skupščini je dopustno le, če tisti, ki se želi
udeležiti skupščine (udeleženec: zastopnik
delničarja – pravne osebe ali pooblaščenec
enega ali več delničarjev), vsaj pet dni pred
zasedanjem skupščine družbi pisno prijavi
svojo udeležbo.

Prijava se šteje za pravočasno, če pris-
pe na sedež družbe najmanj pet dni pred
dnem skupščine, pri čemer se šteje dan
zasedanja v ta rok.

Pooblastila: pooblastilo mora biti pisno.
Za fizične osebe mora vsebovati ime in pri-
imek ter naslov pooblastitelja in pooblaš-
čenca, kraj in datum ter podpis pooblastite-
lja; za pravne osebe pa ime in priimek in
naslov zastopnika ali pooblaščenca. Če se
daje pooblastilo za mladoletnega delničar-
ja, mora pooblastilo izpolniti in podpisati za-
koniti zastopnik, mati ali oče. V primeru skrb-
ništva je to skrbnik, ob predložitvi privolitve
pristojnega Centra za socialno delo.

Gradiva ter predlogi sklepov k posamez-
nim točkam dnevnega reda so na vpogled
na sedežu družbe Maribor, Vita Kraigherja
3, v času od 22. junija 1998 dalje, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure, po tel.
062/211-249; odgovorna oseba za daja-
nje podatkov je Sagaj.

Hotel Slavija, Maribor
uprava družbe

Št. 241/98 Ob-3831
Na podlagi 6. točke, tretjega odstavka

statuta družbe Kovinska industrija KLS, d.d.,
Ljubno ob Savinji, sklicuje uprava družbe

2. sejo skupščine
družbe Kovinska industrija KLS, d.d.,

Ljubno ob Savinji,
ki bo v soboto, 25. 7. 1998 ob 10. uri, v

sejni sobi družbe.
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Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlogi sklepov:
1.1. Skupščina na predlog uprave druž-

be sprejema predlagani dnevni red in ime-
nuje notarja za sestavo notarskega zapisni-
ka skupščine.

1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje
skupščine sklepčno, saj je na seji zastopane-
ga več kot 15% osnovnega kapitala družbe.

2. Izvolitev predsedujočega skupščine,
dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-
sedujočega in preštevalca glasov skladno s
predlogom sklicatelja skupščine.

3. Letno poročilo o poslovanju družbe
KLS, d.d., Ljubno ob Savinji, za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina družbe na
predlog uprave in nadzornega sveta druž-
be, sprejema letno poročilo o poslovanju
družbe KLS, d.d., za leto 1997, z računo-
vodskimi izkazi, revidiranimi s strani poob-
laščenega revizorja Ripro, d.o.o., Velenje.

4. Predlog o pokrivanju izgube družbe
KLS, d.d., Ljubno ob Savinji, ki izhaja iz
poslovanja družbe v letih 1994 in 1995.

Predlog sklepa: skupščina družbe na
predlog uprave in nadzornega sveta druž-
be, sprejema predlog pokrivanje izgube
družbe, in sicer:

Izguba družbe, ki izhaja iz leta 1994 in
1995, in ki v revalorizirani višini znaša
51,592.452,35 SIT, se pokrije iz dobička
za leto 1997 v višini 934.454,31 SIT in iz
sredstev razporejenih na rezerve v višini
50,657.998,04 SIT.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa: za revizorja družbe se
imenuje za leto 1998 Revizijska družba Ri-
pro, d.o.o., Velenje.

Na skupščini imajo pravico glasovanja
tisti delničarji, ki imajo v lasti delnice vsaj 3
dni pred zasedanjem skupščine.

Gradivo za zasedanje skupščine bo na
voljo na sedežu družbe od 22. 6. 1998
naprej, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci,
ki morajo od začetka zasedanja skupščine
predložiti pooblastila, glasujejo na podlagi
glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v sejno
sobo pri vpisu v seznam prisotnosti.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo za eno uro odložena. Ob 11.
uri bo skupščina sklepčna ne glede na šte-
vilo prisotnih delničarjev.

Kovinska industrija KLS, d.d.,
Ljubno ob Savinji

uprava družbe

Ob-3832
Na podlagi 42. člena statuta družbe KIK,

Kemijske industrije Kamnik, d.d., uprava
sklicuje

skupščino,
 ki bo 20. 7. 1998 ob 12. uri, v sejni

sobi uprave KIK, Kemijske industrije Kam-
nik, d.d., Fužine 9, Kamnik, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine. Na predlog uprave
se izvoli za predsedujočo skupščine Branka

Neffat in verifikacijska komisija v sestavi He-
lena Mejač – predsednica in Bogdan Kokalj
ter Jožica Sivec kot preštevalca glasov.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek iz Domžal.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1997
z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: sprejme se
letno poročilo uprave o poslovanju podjetja
za leto 1997 v predloženem besedilu.

3. Skupščina sprejme sklep o ugotovitvi
in pokrivanju izgub iz preteklih let in razpo-
reditvi dobička za leto 1997.

Na predlog uprave in ob pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta se sprejme sklep:
ugotovi se čisti dobiček iz poslovnega leta
1997 v višini 8,149.550,07 SIT.

Ugotovljeni dobiček ostane nerazpore-
jen.

Ugotovljena izguba iz preteklih let v ce-
lotni višini 11,395.268,51 SIT s pripadajo-
čo revalorizacijo se pokrije iz prostih rezerv.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1998
se imenuje revizijska hiša Podboršek, k.d.,
Ul. Gradnikove brigade 4, Ljubljana.

5. Odgovori na vprašanja in predloge
delničarjev iz prve skupščine.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov je na vpogled delničarjem v tajništvu
uprave na sedežu družbe, vsak delovnik
od 9. do 12. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno.
Delničarje, njihove zastopnike ali poob-

laščence prosimo, da svojo udeležbo in gla-
sovalno pravico na skupščini pisno prijavijo
tri dni pred zasedanjem skupščine v tajniš-
tvu uprave na sedežu družbe.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Vljudno vabljeni!
KIK, Kemijska industrija Kamnik, d.d.

uprava družbe

Št. 8117 Ob-3833
Na podlagi 39., 40. in 41. člena statuta

Komunalne operative, d.d., Ljubljana, Pov-
šetova 8, sklicuje predsednik nadzornega
sveta

4. sejo skupščine delničarjev,

ki bo 15. 7. 1998 ob 14. uri, v prostorih
družbe na Ambroževem trgu 7, Ljubljana.

I. Dnevni red
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe in predlog dnevnega reda ter:
– izvolitev predsedujočega skupščine,
– dveh preštevalcev glasov,
– imenovanje prisotnega notarja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagani dnevni red ter izvoli predlaganega
predsednika skupščine in notarja Mira Ko-
šaka za sestavo notarskega zapisa.

2. Poslovno poročilo za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

soglasju nadzornega sveta skupščina sprej-
me revidirano poslovno poročilo uprave za
leto 1997.

3. Delitev ustvarjenega dobička za leto
1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
soglasju nadzornega sveta skupščina sprej-
me sklep delitve dobička za leto 1997:

– dobiček v višini 18,430.698,18 SIT
ostane nerazporejen;

– nerazporejen dobiček iz leta 1993,
1994, 1995, 1996, v višini 29,265.619,97
SIT, se po predlogu uprave in soglasju nad-
zornega sveta razporedi v proste rezerve
družbe.

4. Imenovanje revizorja za revidiranje za-
ključnega računa za leto 1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
laganega revizorja “Dubarič”, d.n.o., Ljub-
ljana, Dunajska 199.

II. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 15. 7. 1998 ob

14. uri. Če tedaj ni dosežena sklepčnost,
bo ponovno zasedanje istega dne v istih
prostorih ob 14.30, ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

III. Pogoji za udeležbo
Glasuje se osebno oziroma po poobla-

ščencu ali zastopniku. Po vseh točkah dnev-
nega reda je glasovanje javno. Glasovalno
pravico uresničuje tisti delničar oziroma zanj
njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik,
ki je najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine prijavil svojo udeležbo na skupš-
čini.

Pooblaščenec delničarja mora prijavi za
udeležbo priložiti tudi pisno pooblastilo.
Pooblastilo mora pri fizičnih osebah vsebo-
vati priimek in ime, matično številko ter na-
slov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in
datum ter podpis pooblastitelja, za pravne
osebe pa ime in priimek ter naslov poobla-
ščenca, firmo ter podpis in žig pooblastite-
lja. Vsa predložena pooblastila so do konca
skupščine na vpogled pri notarju.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo le tisti delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinš-
ko depotni družbi v Ljubljani, po stanju na
dan 10. 7. 1998.

IV. Vpogled v gradiva
Gradivo, na podlagi katerih so v tem skli-

cu predlagani sklepi, delničarji ali njihovi
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pooblaščenci vpogledajo na sedežu družbe
Ambrožev trg 7, Ljubljana, vsak delovnik
med 8. in 10. uro.

V. Priprava tekstov za razpravo
Predlogi delničarjev so lahko le v pisni in

obrazloženi obliki ter vloženi najkasneje 7
dni po objavi sklica skupščine na upravo
družbe.

Komunalna operativa, d.d.
predsednik nadzornega sveta

Ob-3829
Na podlagi 32. člena statuta in s skladu

z določbami zakona o gospodarskih druž-
bah sklicuje začasna uprava

1. skupščino
delniške družbe Delmar, d.d.,

ki bo v Izoli, v prostorih SGTŠ – Hotel
Riviera v Izoli, dne 28. 7. 1998 s pričetkom
ob 12. uri z naslednjim dnevnim redom:

1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izovi se predsedujočega skupš-
čine in verifikacijsko komisijo. Na seji bo
navzoč notar Dravo Ferligoj.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.

3. Obravnava in sprejem poročila o po-
teku lastninskega preoblikovanja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o poteku lastninskega preoblikova-
nja.

4. Obravnava in sprejem revidiranega
poslovnega poročila družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme predlagano
revidirano poslovno poročilo družbe za leto
1997.

5. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube za leto 1996 ter razporeditev
dobička za poslovna leta 1993, 1994,
1995 in 1997.

Predlog sklepa:
5.1. na predlog začasne uprave in ob

pozitivnem mnenju začasnega nadzornega
sveta se sprejme sklep o pokrivanju izgube
iz preteklega leta 1996 v revaloriziranem
znesku 14.785,30 SIT v breme rezerv in
revalorizacije rezerv.

5.2. na predlog začasne uprave in ob
pozitivnem mnenju začasnega nadzornega
sveta se sprejme sklep, da se dobiček iz
leta 1993, 1994 in 1995 v revaloriziranem
znesku 61,230.911,27 SIT ter dobiček iz
leta 1997 v višini 6,821.420,42 SIT ne raz-
deli in ostane nerazporejen.

6. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za pooblaščeno revi-
zijsko družbo imenuje Reset, d.o.o., Obala
130, Lucija-Portorož.

7. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta
skupščina sprejme predlagane spremembe
in dopolnitve statuta delniške družbe.

8. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom delnic s pridobitvijo s strani delniške
družbe.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta
skupščina sprejme predlagani sklep o
zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom
delnic v breme dobička s pridobitvijo s stra-
ni delniške družbe.

9. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil svet
delavcev.

Predlog sklepa: skupščina razreši člane
začasnega nadzornega sveta.

Skupščina je sklenila, da se v skladu z
določili 23. člena statuta družbe za člane
nadzornega sveta – predstavnike delničar-
jev izvolijo:

1. Branko Rojc,
2. Herman Dodič.

Skupščina se seznani, da je bil na seji
sveta delavcev dne 5. 6. 1998 za člana
nadzornega sveta – predstavnika delavcev
izvoljen:

3. Boris Reščič.
10. Določitev sejnin za člane nadzorne-

ga sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se članom nadzornega
sveta določi sejnina v višini neto 20.000 SIT
za člane nadzornega sveta in neto 25.000
SIT za predsednika nadzornega sveta s tem,
da se revalorizira z rastjo drobnoprodajnih
cen.

11. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe. Pooblastilo mora jasno identificirati
pooblaščenca in pooblastitelja ter biti pod-
pisano s strani pooblastitelja.

Glasovalne pravice posameznih oznak
delnic so opredeljene in skladne s statutom
delniške družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo:
– delničarji, v korist katerih bodo 3 dni

pred izvedbo skupščine delnice delniške
družbe Delmar, d.d., vknjižene v delniški
knjigi družbe, ki se vodi pri družbi, nepo-
sredno,

– njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
pisno prijavo za udeležbo na skupščini oseb-
no ali s priporočeno pošiljko dostavijo druž-
bi, tako da jo ta prejme najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 1 uro pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino, vključno z bese-
dilom predlaganih sprememb statuta, bo na
vpogled vsak delovni dan na sedežu druž-
be, v informativni pisarni, od 19. 6. do
vključno 28. 7. 1998 od 10. do 12. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam

dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo začasni upravi v enem ted-
nu po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti razumno
obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne v isti dvorani ob 13.30. V tem
primeru bo skupščina sklepčna, ne glede
na višino zastopanega kapitala, z upošteva-
njem zakonskega minimuma.

Vljudno vabljeni!
Delmar, d.d.,

začasna uprava
direktor

Ob-3834
Na podlagi 38. člena statuta družbe LIV

Postojna, hidravlika, stroji, plastika, d.d., za-
časna uprava sklicuje

1. skupščino družbe
LIV Postojna, hidravlika, stroji, plastika,

d.d., Industrijska c. 2, Postojna,
ki bo dne 21. 7. 1998 ob 13. uri v

prostorih družbene prehrane na sedežu
družbe v Postojni, Industrijska c. 2, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa začasne uprave: ugotovi
se sklepčnost skupščine. Za predsedujočo
skupščini se izvoli Branka Neffat. Izvoli se
verifikacijsko komisijo v sestavi:

– predsednica: Aleksandra Černjač,
– preštevalki glasov:

– Ana Nadoh,
– Mojca Miklavčič.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Darko
Jerše.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-

zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: skupščina sprejme poslovnik o de-
lu skupščine družbe, v predloženem bese-
dilu.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1997 z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: sprejme se poročilo uprave o po-
slovanju podjetja za leto 1997 v predlože-
nem besedilu.

4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razpo-
reditvi dobička za leto 1997.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: dobiček za leto 1997 (bruto dobi-
ček je zaradi olajšav enak neto dobičku)
znaša 696.000 SIT in ostane nerazporejen.

5. Sprejem sklepa o ugotovitvi in kritju
izgube iz let: 1994 in 1995.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave:

– izguba iz leta 1994 znaša:
194,120.000 SIT,

– izguba iz leta 1995 znaša:
313,200.000 SIT,

– revalorizacija izgube na dan 31. 12.
1997: 167,173.000 SIT.

Skupaj revalorizirana izguba na dan 31.
12. 1997 znaša 674,493.000 SIT in se
krije iz:
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a) prenesenega dobička iz preteklih let v
višini 317,640.000 SIT,

b) sredstev rezerv v višini 356,853.000
SIT.

6. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina izvoli naslednje člane nad-
zornega sveta, predstavnike delničarjev:

1. Stojan Petrič,
2. Joža Baraga,
3. Andrej Božič,
4. Anton Škrlj.

Skupščina razreši člane začasnega nad-
zornega sveta.

7. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa začasne uprave ob pozi-
tivnem mnenju začasnega nadzornega sve-
ta: sprejmejo se predlagane spremembe in
dopolnitve statuta družbe.

Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo
statuta uskladi s sprejetimi spremembami
in dopolnitvami statuta in izdela njegovo
prečiščeno besedilo s preštevilčenjem čle-
nov.

8. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-
ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Predlog sklepa začasne uprave ob po-
zitivnem mnenju začasnega nadzornega
sveta.

Skupščina sprejme predlagano sejnino
za člane nadzornega sveta v višini 25.000
SIT neto za člana in 35.000 SIT neto za
predsednika.

9. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 1998 skupščina imenuje družbo Start
– Revizijska hiša, d.o.o., Jadranska 18,
Ljulbjana.

10. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem so na voljo v tajništvu uprave, na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zara-
di vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Vljudno vabljeni!
LIV Postojna, d.d.

direktor

Št. 664/98 Ob-3827
Uprava na podlagi 7.C. člena statuta del-

niške družbe Pinus, tovarne kemičnih izdel-
kov, d.d., sklicuje

4. skupščino
delniške družbe Pinus TKI, d.d.,

ki bo v ponedeljek, dne 13. 7. 1998 ob
12. uri na sedežu družbe v Račah, Grajski
trg 21.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-

gano delovno predsedstvo, dva preštevalca
glasov, zapisnikarja in ugotavlja prisotnost
notarja.

3. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem
predlaganega dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in potrdi se predlagani dnevni
red.

4. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju družbe za leto
1997 po predlogu uprave in na podlagi po-
zitivnega mnenja revizorja in nadzornega
sveta.

5. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me delitev dobička za leto 1997 v nasled-
njem predlaganem besedilu:

Nerazporejeni dobiček iz prešnjih let:
70,081.574,58 SIT;

Pripadajoča revalorizacija nerazporeje-
nega dobička iz prejšnjih let na dan 31. 12.
1997 v znesku 14,000.764 SIT;

Čisti dobiček za leto 1997
162,560.455,60 SIT;

Skupaj 246,642.794,18 SIT.
Skupni dobiček na stanje 31. 12. 1997

v višini 246,642.794,18 SIT se razporedi
na naslednji način:

– 98,802.000 SIT – za dividende – na
1 delnico 600 SIT bruto,

– 4,940.100 – za udeležbo članov upra-
ve na podlagi 5.G. člena statuta delniške
družbe,

– 3,036.800 SIT – za udeležbo članov
nadzornega sveta na podlagi 6.K. člena sta-
tuta delniške družbe,

– 139,863.894,18 SIT – nerazporejeni
dobiček.

Vse zgoraj navedene postavke kapitala
niso revalorizirane za obdobje po 31. 12.
1997.

Dividenda pripada lastnikom delnic, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan zaseda-
nja skupščine 13. 7. 1998.

Izplačilo dividend se izvrši v roku 60 dni
od sprejema sklepa.

Udeležba na dobičku za člane uprave in
člane nadzornega sveta se izplača 50% v
gotovini, 50% pa v delnicah družbe, ki jih v
njihovem imenu pridobi družba.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
pooblaščenega revizorja za leto 1998 revi-
zijsko hišo KPMG Slovenija, d.o.o. iz Ljub-
ljane.

7. Vprašanja in pobude delničarjev, od-
govor na pobudo sveta delavcev, podano
na 3. skupščini v zvezi z dopolnitvijo statuta.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki so vpisani v delniško knjigo na dan zase-
danja skupščine, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki. Pooblaščenci in zastopniki morajo
prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo za
glasovanje. Pooblastilo mora biti pisno in
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Delničarje, njihove pooblaščence in za-

stopnike pozivamo, da svojo udeležbo na
skupščini skladno s 7.J. členom statuta
družbe pisno prijavijo osebno ali s priporo-
čeno pošiljko in deponirajo pooblastila naj-
kasneje 3 dni pred sejo skupščine.

Pravilno in pravočasno prijavljene udele-
žence prosimo, da se ob prihodu na zase-
danje skupščine prijavijo v tajništvu družbe
eno uro pred pričetkom zasedanja, da bo-
do prevzeli glasovalne lističe.

Gradiva
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k po-

sameznim točkam dnevnega reda so delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v Ra-
čah, Grajski trg 21, vsak delovnik med 13.
in 14. uro.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v sedmih dneh po ob-
javi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Sklepčnost
Če skupščina ob napovedani uri ne bi

bila sklepčna, se ponovi istega dne ob 13.
uri v istih prostorih in z istim dnevnim re-
dom. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Pinus TKI, d.d.
uprava

Ob-3828
V skladu s 6.3. členom statuta Kopitarne

Sevnica, d.d., uprava sklicuje

2. redno sejo skupščine
Kopitarna Sevnica, d.d.,

ki bo dne 20. 7. 1998 ob 12. uri na
sedežu družbe v Sevnici, Prvomajska 8.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles – predsednika

in preštevalca glasov ter zapisnikarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se izvoli Derstvenšek Branko (odvet-
nik), za preštevalca glasov se izvoli pred-
stavnik podjetja Ixtlan iz Ljubljane in pred-
stavnik Kopitarne.

Za zapisnikarja se imenuje notar Alojz
Vidic.

3. Obravnava in sprejem spremembe
statuta.
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Predlog sklepa: sprejme se spremembe
statuta.

4. Sprejem letnega poročila uprave druž-
be za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave družbe za leto 1997.

5. Sprejem sklepa o uporabi dobička.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o upo-

rabi dobička po predlogu uprave.
6. Pripojitev Indekop-a, d.o.o. k delniški

družbi.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano

pripojitev Indekop-a, d.o.o. k delniški družbi.
7. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina izvoli člana

nadzornega sveta.
8. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: za revizijski pregled za

leto 1998 se imenuje revizijsko družbo Di-
namic, d.o.o., Brusnice.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k po-

sameznim točkam dnevnega reda so delni-
čarjem na vpogled v tajništvu družbe od dne-
va objave sklica pa do dneva skupščine vsak
delovni dan od 8. do 14. ure.

Delničarji lahko v tednu dni po sklicu
skupščine podajo predlog za dopolnitev
dnevnega reda, oziroma nasprotne predlo-
ge na sedežu družbe. Predlogi delničarjev
so lahko pisni in morajo biti razumno uteme-
ljeni.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci. Poobla-
stilo za zastopanje mora biti pisno.

V primeru, da skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se skupščina ponovi
istega dne bo 13. uri v istih prostorih. Skup-
ščina bo takrat veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.

Kopitarna Sevnica, d.d.
uprava

Ob-3835
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 7.3. točke statuta del-
niške družbe Izoterm-Plama, d.d., proizvod-
nja izolacijskih izdelkov, Podgrad, sklicuje
uprava

4. redno sejo skupščine
Izoterm–Plama, d.d., Podgrad,

ki bo dne 30. 7. 1998 ob 12. uri na
sedežu podjetja v Podgradu b.št.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje or-

ganov skupščine.
Uprava ugotovi, če je izpolnjen pogoj

sklepčnosti skupščine in predlaga:
– izvolitev predsednika skupščine
– izvolitev dveh preštevalcev glasov,
– imenovanje notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine, preštevalca glasov in imenuje
notarja.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine in
obravnava ter sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in potrdi predlagani dnevni red.

3. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 1997;

– poslovno poročilo za leto 1997,
– poročilo o opravljeni reviziji računovod-

skih izkazov za leto 1997,
– poročilo nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1997 v predloženih besedilih.

4. Obravnava in odločanje o delitvi čiste-
ga dobička za leto 1997.

Predlog sklepa: potrdi se predlagana de-
litev čistega dobička.

5. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za leto 1998.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov v letu 1998 se potrdi predlaga-
na revizijska družba.

6. Vprašanja in pobude.
Predlagatelja sklepov za skupščino sta

uprava in nadzorni svet, razen pod 5. točko,
kjer je predlagatelj nadzorni svet.

Za udeležbo na skupščini se delničarji in
pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumen-
tom.

Pravico do odločanja na skupščini imajo
delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi pri
Klirinško depotni družbi dne 24. 7. 1998.

Pooblastila za zastopanje na skupščini in
najavo udeležbe je potrebno dostaviti v pi-
sni obliki na sedež delniške družbe vsaj 3
dni pred zasedanjem (do vključno 27. 7.
1998).

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine eno uro pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni na-
javljeni udeleženci podpišejo seznam pri-
sotnih delničarjev oziroma pooblaščencev
ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Predlogi sklepov in obrazložitve posamez-
nih točk dnevnega reda so delničarjem na
vpogled v kadrovski službi na sedežu druž-
be Izoterm-Plama, d.d., vsak delovnik od
12. do 15. ure.

Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica
skupščine podajo utemeljen nasprotni pred-
log. Predlog v pisni obliki predložijo upravi
družbe.

Uprava in nadzorni svet bosta o predlo-
gih sprejela svoja stališča najpozneje 12 dni
po sklicu skupščine in obvestila delničarje z
objavo v časopisu Delo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi ob 13. uri v istem pro-
storu. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Izoterm-Plama, d.d. Podgrad
uprava - direktor

Ob-3836
DP JUB , družba pooblaščenka JUB ,

d.d., Dol pri Ljubljani, sklicuje

1. sejo skupščine

ki bo v ponedeljek dne 20. 7. 1998 ob
15. uri v prostorih Informacijsko izobraže-
valnega centra družbe JUB Kemična indu-
strija, d.d., Dol pri Ljubljani, št. 28, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-
sednika skupščine, preštevalke glasov ter
zapisnikarice.

Predlog sklepa: izvolijo se predlagani or-
gani skupščine DP JUB, d.d.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo direktorja družbe o poslovanju družbe.
3. Delitev dobička.

Predlog sklepa:
– čisti dobiček poslovnega leta v višini

36,047.796 SIT se razdeli:
– za dividende 36,025.224 SIT,
– nerazporejeno ostane 22.572 SIT.
Do izplačila dividende je upravičen del-

ničar, ki je lastnik delnic, vpisanih v del-
niško knjigo na dan 17. 7. 1998.

Dividende se izplačajo do 31. 7. 1998.
4. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za sestavo revizije po-

slovanja družbe se imenuje revizijska druž-
ba Dinamic, d.o.o., Novo mesto.

5. Izvolitev članov NS – predstavnikov
delničarjev.

Predlog sklepa: izvolijo se 3 člani NS,
predstavniki delničarjev:

1. Boža Bokalič,
2. Vladimir Frece,
3. Milena Kmetič.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem na sedežu druž-
be vsak delovni dan od 12. do 13. ure od
dneva objave dnevnega reda.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje bo javno. Seje skupščine
se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo na dan 17. 7. 1998 oziro-
ma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastop-
niki, ki imajo pisno pooblastilo. V času od
17. 7. 1998 pa do izteka skupščine prenos
delnic ni dovoljen. Udeleženci morajo svojo
udeležbo na skupščini prijaviti direktorju
družbe pismeno tako, da le-ta prispe na
sedež družbe najkasneje tri dni pred zase-
danjem skupščine tj. do vključno 17. 7.
1998.

Če na prvem sklicu skupščine ne bo
dosežena sklepčnost, bo ponovno zaseda-
nje skupščine dne 21. 7. 1998 ob 12. uri
na istem mestu. Na ponovnem zasedanju
skupščine se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

DP JUB, d.d., Dol pri Ljubljani
direktor

Ob-3848
Na podlagi 7.6. točke statuta delniške

družbe Savinja Mozirje, d.d., uprava družbe
sklicuje

2. skupščino delničarjev
delniške družbe Savinja Mozirje, d.d.,

ki bo dne 27. 7. 1998 ob 12. uri v sejni
sobi družbe v Mozirju, Na trgu 14.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, sprejme se predlagani dnevni
red in skupščino seznani, da seji prisostvu-
je notar Ribič Avgust.

2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za delovnega pred-
sednika imenuje Božidar Blagovič, dipl. jur.,
za preštevalki glasov Marija Pečnik in Marija
Kompan.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave za poslovno leto 1997 z mnenjem
nadzornega sveta družbe in revizorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta družbe in
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revizorja, se sprejme letno poročilo za po-
slovno leto 1997.

4. Razporeditev čistega dobička iz leta
1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta, se čisti do-
biček v višini 8,361.756,37 SIT razporedi:

– za izplačilo dividend: 8,039.280 SIT,
– preostanek dobička iz leta 1997 v viši-

ni: 322.476,37 SIT ostane nerazporejen.
Do izplačila dividende v višini 76 SIT bru-

to oziroma 57 SIT neto na delnico so upra-
vičeni delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo na dan 27. 7. 1998. Delničar je dol-
žan sporočiti družbi svojo davčno številko in
številko žiro računa oziroma načina izplačila
dividende, ki mu pripada. Če delničar tega
ne stori, se dividenda ne izplača in zapade
neizplačana v petih letih v korist nerazpore-
jenega dobička družbe. Z izplačilom divi-
dende se prične dne 31. 8. 1998.

5. Imenovanje revizijske družbe za po-
slovno leto 1998.

Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-
sko družbo za leto 1998 skupščina imenuje
družbo Plus, Revizija, d.o.o., Ljubljana.

6. Pobude in vprašanja delničarjev.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so pri-
javili svojo udeležbo na sedežu družbe ali
pisno napovedali udeležbo najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine družbe. Pooblastilo
mora biti pisno in mora vsebovati splošne
podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO, ozi-
roma firmo in sedež) pooblastitelja in poob-
laščenca ter podpis pooblastitelja.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu
v seznam prisotnosti. Vsaka delnica daje en
glas.

Delovno gradivo bo na voljo na sedežu
družbe po objavi sklica skupščine vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure.

Dvorana bo odprta trideset minut pred
začetkom skupščine. Delničarje prosimo,
da zaradi ugotavljanja prisotnosti, pri vstopu
v dvorano pravočasno zasedajo mesta.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo
skupščina ponovno zasedala istega dne v
istih prostorih ob 12.30. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Savinja Mozirje, d.d.,
uprava družbe

Ob-3864
Na podlagi 36. člena statuta družbe Pre-

dilnice Litija, d.d., sklicujem

5. sejo skupščine

ki bo v četrtek, dne 23. 7. 1998 ob 11.
uri v sejni sobi poslovne stavbe družbe, Ki-
dričeva 1, Litija, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje pred-
sednika skupščine, verifikacijske komisije,
komsije za izvedbo glasovanja in notarja.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sednika skupščine, verifikacijsko komisijo,
komisijo za izvedbo glasovanja ter notarja
po predlogu sklicatelja.

2. Ugotovitev sklepčnosti
Predlog sklepa: skupščina ugotovi

sklepčnost.
3. Letno poročilo za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo za leto 1997 po predlogu uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta.

4. Delitev dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: dobiček za leto 1997 v

višini 12,460.831,09 SIT, v revalorizirani
vrednosti od 31. 12. 1997 do dneva skupš-
čine se razporedi v rezerve.

5. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega

poročila za leto 1998 se imenuje revizijska
hiša P&S Revizija, d.o.o., Ljubljana, Linhar-
tova 1.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in njihovi pooblaščeni zastopniki, ki
morajo tri dni pred skupščino svojo ude-
ležbo prijaviti v tajništvu na sedežu družbe.
Hkrati z najavo udeležbe na skupščini mo-
rajo pooblaščenci predložiti pisna poobla-
stila.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje istega dne, to
je 23. 7. 1998 ob 12. uri v istem prostoru.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Gradivo s predlogi sklepov je na vpogled
delničarjem na sedežu družbe, soba št. 21,
vsak dan od 13. do 15. ure.

Vljudno vabljeni!
Predilnica Litija, d.d., Litija

Ob-3796
Na podlagi dnevnega reda 3. zasedanja

skupščine delniške družbe Grosist Gorica,
sklicane dne 2. 7. 1998 in na podlagi dolo-
čil z zakonom o gospodarskih družbah ob-
javljamo:

nasprotni predlog
k 4. točki dnevnega reda: delitev

dobička
Predlagatelj je Borzno posredniška hiša

BPH, d.o.o., in skupina podpisanih delni-
čarjev:

Ustvarjeni čisti dobiček iz leta 1997 v
znesku 155,866.880,72 se razdeli na na-
slednji način:

– za izplačilo dividend 50,000.000 SIT
oziroma 32,08% dobička,

– za proste rezerve 104,368.050,72
SIT oziroma 66,95% dobička,

– za nagrado upravi 1,498.050 SIT ozi-
roma 0,97% dobička, od tega ena tretjina v
gotovini in dve tretjini v delnicah po ponderi-
rani poprečni tržni ceni v mesecu maju 1998.

Bruto dividenda na delnico znaša 100
SIT, oziroma 75 SIT neto.

Obrazložitev predlagatelja:
Menimo, da je Grosist Gorica, d.d., v

lanskem letu posloval uspešno (povečanje
neto dobička v primerjavi z letom poprej za
47,7%) in da je zato predlagana delitev do-
bička za dividende, ki jo predlaga uprava
prenizka (dividenda ostaja na lanski ravni).
Delnica Grosist Gorica, d.d., je na borznem
OTC tgu precej nelikvidna in zato kot delni-
čarji zahtevamo vsaj solidno dividendo, ki
pa s tretjinskim deležem v čistem dobičku
podjetja nikakor ni previsoka.

Mnenje uprave družbe k protipredlogu:
Skladno s strategijo razvoja družbe Gro-

sist Gorica, d.d., za obdobje 1998–2002,
sprejeto na drugem zasedanju skupščine
družbe so predvidena znatna vlaganja v raz-
voj lastne maloprodajne mreže in razvoj lo-
gistike v grosistični dejavnosti. Ker skaldno
s sprejeto strategijo ni prišlo do ustreznih
kapitalskih povezav z lokalno maloprodajno
mrežo, so ta vlaganja še toliko bolj potreb-
na. Glede na navedeno in upoštevajoč vire
financiranja obratnih sredstev bi bilo v tem
trenutku nesmotrno deliti večji delež dobič-
ka. Sprejeta strategija namreč daje vso
prednost dolgoročnemu vlaganju v razvoj
maloprodajne mreže in logistike, kar edino
zagotavlja dolgoročno ohranjanje in pleme-
nitenje vložnega kapitala.

Grosist Gorica, d.d.,
direktor

Št. 252/98 Ob-3797
Na predlog nadzornega sveta Fersped,

d.d., mednarodna špedicija, Ljubljana,
Parmova 37, objavljamo

dopolnitev dnevnega reda skupščine

sklicane za dne 15. 7. 1998 z naslednjo
točko:

5.1. Prenehanje mandata članu nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je prene-
hal mandat enemu članu nadzornega sveta.

5.2. Nadomestne volitve za člana nad-
zornega sveta.

Predlog skepa: po predlogu nadzorne-
ga sveta se izvoli novi član nadzornega sve-
ta, namesto člana nadzornega sveta, ki mu
je predčasno potekel mandat, za mandatno
obdobje prvotno izvoljenega člana.

Uprava Fersped, d.d.,
nadzorni svet

Ob-3798
Na podlagi 287. in 288. člena zakona o

gospodarskih družbah uprava Belinke Hol-
ding, d.d., Ljubljana, v povzetku objavlja

nasprotne predloge delničarjev

za skupščino delničarjev družbe 3. 7.
1998, in sicer:

1. LB Maksima Ljubljana, d.o.o., v ime-
nu in za račun PID Maksima 1, d.d., Maksi-
ma 2, d.d., in Maksima 3, d.d., predlaga,
naj se ne sprejme sprememba statuta, da
ima družba tričlansko upravo, marveč naj
družba še naprej ima enočlansko upravo.

2. LB Maksima, d.o.o., Ljubljana, v ime-
nu in za račun PID Maksima 1, d.d., Maksi-
ma 2, d.d., in Maksima 3, d.d., ter Atena,
d.o.o., Ljubljana, v imenu in za račun PID
Atena ena, d.d., predlagata naj se ne sprej-
me sprememba statuta, da ima družba petč-
lanski nadzorni svet s tremi predstavniki del-
ničarejv in dvema predstavnikoma delavcev,
marveč naj družba ima šestčlanski nadzorni
svet s štirimi predstavniki delničarjev in dve-
ma predstavnikoma delavcev.

Celotno besedilo zgoraj navedenih nas-
protnih predlogov je delničarjem na vpo-
gled na sedežu družbe Zasavska cesta 95,
Ljubljana, vsak delovnik med 9. in 11. uro
do vključno dneva zasedanja skupščine.
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Mnenje uprave v zvezi z navedenimi nas-
protnimi predlogi je, da je njen predlog
sprememb in dopolnitev statuta z vidika
učinkovitega upravljanja družbe ustreznej-
ši, zato uprava pri svojem predlogu vztraja.

Belinka Holding, d.d.,
uprava

Št. 2321/98 Ob-3799
V zvezi s sklicano 4. redno skupščino

Kovinoplastike Lož, d.d., uprava družbe
objavlja

dopolnitev k predlogu sklepa

pod 4. točko dnevnega reda skupščine
Kovinoplastike Lož, d.d., sklicane za dne
1. julija 1998. Pod to točko dnevnega re-
da (Spremembe in dopolnitve statuta) se
pri predlogu sklepa dodajo besede “in nad-
zornega sveta”, tako da dopolnjen predlog
sklepa glasi: “Skupščina sprejme predla-
gane spremembe in dopolnitve statuta
družbe po predlogu uprave in nadzornega
sveta”.

Uprava objavlja prejeti

nasprotni predlog

k predlogu sklepa 4. točke dnevnega
reda spremembe in dopolnitve statuta.

Nasprotni predlog sta podali pooblašče-
na investicijska družba Atena Ena, d.d., in
pooblaščena investicijska družba Atena
Dve, d.d.

1. Drugi odstavek 20. člena se spre-
meni in glasi, kot sledi: “Upravo družbe
sestavlja 5 članov.”

2. Spremeni se prvi odstavek 29. člena
in se glasi kot sledi: “Nadzorni svet šteje 6
članov.”

Mnenje uprave: uprava se z nasprot-
nim predlogom delničarjev ne strinja. O
vsebinsko enakem predlogu sta uprava in
nadzorni svet že zavzela negativno sta-
lišče. Sedaj veljavni 20. in 29. člen statu-
ta družbe namreč dajeta organom družbe
možnost izvolitve in imenovanja manjšega
števila članov nadzornega sveta in upra-
ve.

Kovinoplastika Lož, d.d.,
uprava

Ob-3800

V skladu z 288. členom zakona o go-
spodarskih družbah, uprava družbe Raši-
ca tovarna pletenin Ljubljana, d.d., ob-
javlja

nasprotne predloge delničarjev

Delničarji družbe, in sicer Tisa Ficom,
d.o.o., Kongresni trg 5, Ljubljana in Erian,
d.o.o., Bratov Učakar 62, Ljubljana, poda-
jata naslednji predlog k 6. točki dnevnega
reda skupščine sklicane za 7. 7. 1998:

predlog sklepa: skupščina delniške
družbe Rašica, d.d., prenaša na Sloven-
sko razvojno družbo za čas izvajanja pro-
grama prestrukturiranja družbe Rašica,
d.d., naslednja upravičenja skupščine in
nadzornega sveta:

– odločanje o imenovanju in razrešitvi
uprave družbe;

– odločanje o imenovanju in razrešitvi
članov nadzornega sveta, vendar ne več
kot polovico. SRD lahko v času izvajanja
tega sklepa zamenja le člane nadzornega
sveta, ki jih je sam imenoval;

– odločanje o poenostavljenem zmanj-
šanju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja
izgub ter povečanju osnovnega kapitala z
vložki z izključitvijo prednostne pravice do-
sedanjih delničarejv do vpisa novih delnic,
na podlagi pogodbe, ki jo SRD sklene z
nadzornim svetom družbe.

Način in izvajanje tega sklepa se uredi s
pogodbo, ki jo skleneta SRD in nadzorni svet
Rašice d.d., na podlagi 7. odstavka 24. čle-
na zakona o slovenski razvojni družbi.

Utemeljitev: smiselno je, da delničarji
svojih upravičenj ne prenešajo na SRD
brezpogojno, ampak na podlagi pogodbe,
ki jo v imenu delničarjev sklene nadzorni
svet družbe.

Rašica, d.d.,
uprava družbe

Ob-3801
V skladu z določili 288. člena zakona o

gospodarskih družbah sporoča uprava
banke naslednje

nasprotne in dopolnilne predloge
delničarja – Vlade Republike Slovenije

k predlogom sklepov za glasovanje na
2. seji skupščine Nove KBM, d.d., ki bo
23. 6. 1998.

Vlada RS je na svoji seji dne 28. 5.
1998 sklenila, naj njen pooblaščenec na
2. seji skupščine Nove KBM, d.d., poda in
glasuje za naslednje nasprotne in dopolnil-
ne predloge:

4. točka
Pooblaščenec glasuje na naslednji na-

čin: proti.
Vlada Republike Slovenije podaja na-

slednji nasprotni predlog:
Skupščina banke sprejme naslednjo de-

litev dobička Nove KBM, d.d., za leto
1997:

– za rezerve banke: 1.087,521.000 SIT,
– za dividende: 1.087,521.000 SIT.
Za leto 1997 se izplača 388,40 SIT

dividende na delnico v nominalni vrednosti
2.000 SIT.

5. točka
Pooblaščenec glasuje na naslednji na-

čin: za.
Vlada Republike Slovenije podaja na-

slednji dopolnilni predlog: uprava je dolžna
za leto 1999 predlagati skupščini banke
drugega revizorja.

6. točka
Vlada Republike Slovenije podaja na-

slednji predlog sklepa: uprava in nadzorni
svet Nove KBM, d.d., morata v roku 60 dni
od datuma zasedanja 2. redne skupščine
Nove KBM, d.d., predložiti Vladi RS pred-
log programa privatizacije Nove KBM, d.d.

Uprava Nove KBM, d.d.
član

predsednik

Št. 19/98 Ob-3802

Uprava delniške družbe se je seznanila
z nasprotnimi predlogi Slovenskega od-

škodninskega sklada, ki so bili vloženi na
predloge sklepov k 4. in 5. točki dnevnega
reda skupščine družbe, ki je sklicana za
dne 7. 7. 1998. Uprava družbe nasprotne
predloge sprejema, ker so umestni in ne
posegajo v način predvidene dokapitaliza-
cije temveč le vgrajujejo dodatno varnost
pri odločanju o izključitvi prednostne pravi-
ce. Vsled navedenega uprava poziva vse
delničarje, da glasujejo za usklajene nas-
protne predloge sklepov, kot so bili posre-
dovani s strani Slovenskega odškodninske-
ga sklada in glasijo:

Slovenski odškodninski sklad upravi
družbe sporoča, da vlaga

nasprotne predloge

k 4. in 5. točki dnevnega reda seje
skupščine Semenarna, d.d., Ljubljana, ki
bo dne 7. 7. 1998 in da bo poskušal osta-
le delničarje prepričati, da bodo na skupš-
čini glasovali za njegove nasprotne predlo-
ge kot sledi:

4. točka dnevnega reda: sprejem skle-
pa o dokapitalizaciji osnovnega kapitala
družbe.

Predlog sklepa: poveča se osnovni ka-
pital družbe za 499,017.000 SIT, to je od
662,207.000 SIT na 1.161,224.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
deloma iz lastnih sredstev, pridobljenih iz
revalorizacijskih popravkov osnovnega ka-
pitala v višini 402,818.569,30 SIT, revalo-
rizacijskih popravkov rezerv družbe v višini
3,098.995,30 SIT ter revalorizacijskega
popravka prenesenega dobička v višini
13,099.435,40 SIT, kar v skupni vredno-
sti znaša 419,017.000 SIT, v preostalem
delu v višini 80,000.000 SIT pa z novimi
vložki. Družba za povečani osnovni kapital
izda nove navadne imenske delnice nomi-
nalne vrednosti 1.000 SIT za delnico.

Delnice za vložke, ki jih družba izda na
podlagi povečanja osnovnega kapitala iz
lastnih sredstev, se razdelijo delničarjem,
ki so vpisani v delniško knjigo, v enakem
sorazmerju, kot je njihova dosedanja ude-
ležba v osnovnem kapitalu družbe. Delnice
imajo enake lastnosti kot delnice prve iz-
daje.

Za nove vložke izda družba delnice ena-
kih lastnosti kot delnice prve izdaje. Za
delnice izdane za nove vložke, se izključi
prednostna pravica do vpisa novih delnic
ter se sprejme poročilo uprave o razlogih
za izključitev prednostne pravice.

Uprava družbe je pooblaščena, da os-
novni kapital poveča še za 580,000.000
SIT (odobreni kapital) z izdajo novih delnic
za vložke. Pooblastilo za povečanje osnov-
nega kapitala iz odobrenega kapitala velja
pet let, računano od dne vpisa spremem-
be tega statuta v sodni register. Uprava je
pooblaščena, da lahko na podlagi soglasja
nadzornega sveta, odloča tudi o izključitvi
prednostne pravice.

5. točka dnevnega reda: sprejem spre-
memb in dopolnitev statuta delniške družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta druž-
be, razen: spremeni se 5. člen statuta,
tako da glasi: uprava družbe (direktor) lah-
ko v soglasju z nadzornim svetom podeli
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posamično ali skupno prokuro, ki pooblaš-
ča prokurista/e za vsa pravna dejanja, za
katere je po zakonu pooblaščen prokurist
in ki sodijo v okvir dejavnosti družbe. Za
odsvajanje in obremenjevanje nepremičnin
lahko da uprava družbe v soglasju z nad-
zornim svetom prokuristu posebno pisno
pooblastilo. Prokurist se podpisuje s pri-
stavkom, da gre za prokuro.

Spremeni se 6. člen statuta, tako da
glasi: osnovni kapital družbe znaša
1.161,224.000 SIT, razdeljen na
1.161,224.000 SIT navadnih delnic, vsa-
ka v nominalni vrednosti 1.000 SIT.

Uprava družbe je pooblaščena, da os-
novni kapital poveča še za 580,000.000
SIT (odobreni kapital) z izdajo novih delnic
za vložke. Pooblastilo za povečanje osnov-
nega kapitala iz odobrenega kapitala velja
pet let, računano od dne vpisa spremem-
be tega statuta v sodni register. Uprava je
pooblaščena, da lahko na podlagi soglasja
nadzornega sveta, odloča tudi o izključitvi
prednostne pravice.

Obrazložitev: Slovenski odškodninski
sklad meni, da sta odločitvi o podelitvi pro-
kure in izključitvi prednostne pravice pri
povečanju osnovnega kapitala tako po-
membni, da je potrebno predhodno so-
glasje nadzornega sveta.

Semenarna Ljubljana, d.d.
uprava družbe

Ob-3862

Nadzorni svet Nove Ljubljanske banke,
d.d., Ljubljana, objavlja nasprotne predlo-
ge Republike Slovenije k sklepom za
skupščino, ki bo 29. 6. 1998, in sicer:

5. točka dnevnega reda: obravnava in
sprejem letnega poročila in poročila o revi-
diranju poslovanja Nove Ljubljanske ban-
ke, d.d., Ljubljana ter predlog delitve do-
bička v letu 1997.

Predlog sklepa:
5.2. Dobiček po obdavčitvi Nove Ljub-

ljanske banke, d.d., Ljubljana, znaša
6.236,6 mio SIT, ki se razdeli:

– za izplačilo dividend oziroma 514 SIT
za eno delnico: 3.549,232.194 SIT,

– za rezerve banke: 2.687,367.806
SIT.

Banka izplača dividende v treh enakih
obrokih, in sicer prvi obrok do 31. 7.
1998, drugi obrok do 30. 9. 1998 in tretji
obrok do 30. 11. 1998.

9. točka dnevnega reda: obravnava in
sprejem predloga izhodišč za privatizacijo
Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: skupščina umika nave-
deno točko iz dnevnega reda.

Republika Slovenija je napovedala, da
bo njihov predstavnik na skupščini glaso-
val proti naslednjim predlogom:

3. točka dnevnega reda: obravnava in
sprejem predloga Poslovnika o delu Skup-
ščine Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljub-
ljana.

11. točka dnevnega reda: obravnava in
sprejem predloga za oblikovanje sklada za
odkup lastnih delnic.

Nadzorni svet Nove Ljubljanske
banke, d.d., Ljubljana

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-3628
Naziv agencije: TAPS – Tiskovna agen-

cija podjetnikov Slovenije
Ime javnega glasila: “P” – časopis za

male podjetnike
Izdajatelj glasila: EPC – Euro podjetniški

center Si, Celje, d.o.o. – TAPS, Celje, Savi-
nova 7/I

Glavni in odgovorni urednik: Zvonko Per-
lič, dipl. ek. – fin.

Viri financiranja: lastni prihodki iz poslo-
vanja

Razne objave

Ob-3861
DARS, Družba za avtoceste v Republiki

Sloveniji, d.d., v sodelovanju z Inženirsko
zbornico Slovenije in strokovnimi društvi ob-
javlja

rezultate državnega, javnega natečaja
oziroma zbiranja predlogov za

pridobitev natečajnih rešitev za
viadukt Črni kal

Ocenjevalna komisija v naslednji sestavi:
– predsednik: prof. dr. Miran Saje, dipl.

inž. gradb.,
Člani:
– Stane Hribar, dipl. inž. gradb. – na-

mestnik presednika,
– prof. dr. Branko Bedenik, dipl. inž.

gradb., IZS,
– prof. dr. Matej Fischinger, dipl. inž.

gradb.,
– prof. dr. Milenko Pržulj, dipl. inž. gradb.,
– dr. Davorin Gazvoda, dipl. inž. kr. arh.,

IZS, DKAS,
– prof. Grega Košak, dipl. inž. arh., IZS,

ZAS,
– Tomaž Medvešček, dipl. inž. arh.,

IZS, ZAS,
je podelila naslednje nagrade:
– 1. nagrado v višini 6,000.000 SIT re-

šitvi “PP140” z opusom PO548
avtorjem:
– Marjan Pipenbaher, dipl. inž. gradb.,
– Viktor Markelj, dipl. inž. gradb.,
– prof. Janez Koželj, dipl. inž. arh.,
in sodelavcem:
– Miran Štern, dipl. inž. gradb.,
– Dušan Rožič, dipl. inž. gradb.,
– Franc Pukšič,
– Petra Podgoršek,
– Igor Peternel, inž. gradb.,
– Janez Roš, dipl. inž., arh.,
– Gregor Gruden, dipl. inž. gradb.;
– znižano 2. nagrado v višini 3,500.000

SIT rešitvi “kamen”
skupini:

– Vukašin Ačanski, dipl. inž. gradb.,
– Dobroslav Čabrilo, dipl. inž. gradb.,
– Stanislav Goznik, dipl. inž. gradb.,
– Tatjana Peteršič-Henčič, dipl. inž.

gradb.,
– Emir Cerič, inž. gradb.,
– Diana Zupanc, dipl. inž. gradb.,
– mag. Peter Gabrijelčič, dipl. inž. arh.,
– Jerneja Ačanski, dipl. inž. arh.,
– Tadej Veber;
– znižano 3. nagrado v višini 2,500.000

SIT rešitvi “1-2-1-2-1”
avtorjem:
– Leon Gradnik, dipl. inž. gradb.,
– Saša Dalla Valle, dipl. inž. arh.,
– Janez Pelhan, dipl. inž. gradb.,
– Aleksander Brcar, gradb. teh.,
– Miro Čoh, gradb. teh.;
– za odkup v višini 1,500.000 SIT rešitvi

“DMGDL”
avtorjem:
– Ivan Lestan, dipl. inž. gradb.,
– Metod Vidmar, dipl. inž. gradb.,
– Aleksander Gabrščik, dipl. inž. gradb.,
– Marko Mušič, dipl. inž. arh.,
– in sodelavcem;
– odkup v višini 1,500.000 SIT rešitvi

“35176”
avtorjem:
– Jelenko Ačanski, dipl. inž. gradb.,
– Andrej Zupančič, gradb. teh.,
– Jurij Sadar, dipl. inž. arh.,
– Boštjan Vuga, dipl. inž. arh.,
– in sodelavcem.

DARS, d.d.

Št. 433/98 Ob-3795

Obvestilo
o razpisu za prijavo sodelovanja
pri novih projektih evropskega

programa EUREKA

Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Ljubljana, Slovenska 50, objavlja obvestilo
o razpisu za prijavo sodelovanja pri novih
projektih evropskega programa industrij-
sko-razvojnih raziskav EUREKA, ki jih je ob-
javil Sekretariat Programa EUREKA iz Brus-
lja v okviru obveznega 30-dnevnega krože-
nja vseh novih predlogov projektov med 26
evropskimi državami - članicami EUREKE,
pri katerih lahko sodelujejo tudi zainteresi-
rane organizacije iz Republike Slovenije,
članice EUREKE:

1. EU 1751 “Main fermentation of beer
with immobilised yeast - MONICA”,

2. EU 1769 “Surface cleaning by laser
technology - SUCLAT”,

3. EU 1784 “Push-button laser integra-
ted cutting system - PUBLICS”,

4. EU 1803 “Electrochromic traffic in-
formation system - ECTRIS”,

5. EU 1828 “Design and production of a
low voltage, high torque, low speed, brush-
less dc motor with integrated ontroller -
BRUSHLESS 12-24”,

6. EU 1833 “Tooling machines - TM5”,
7. EU 1837 “Poetry with light - a new

functional window treatment concept for
2000 - POETRY”,

8. EU 1850 “Development of the capa-
city for long range mission, tele-managed,
autonomous research vessel launching -
CARAVELA”,
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9. EU 1857 “Electrochemical destruc-
tion of nitrate in effluents - IX-ELIMINATE”,

10. EU 1871 “Advanced modelling of
human body behaviour in vehicle crash im-
pact collisions - MOHUC”,

11. EU 1888 “Packaging and intercon-
nection development for european applica-
tions - PIDEA”,

12. EU 1889 “Advanced global system
to eliminate anti-personnel landmines (apl) -
ANGEL (DEF) ”,

13. EU 1896 “Protected module desti-
ned for the production of doses of porcine
semen for artificial insemination on farm si-
tes - SAFE SEMEN 2000”,

14. EU 1898 “Development of alumi-
nium structural component parts - DEPSA”,

15. EU 1899 “Gas motor operation
through alternative fluid-bed gasification of
wood waste - BIOENERGY II”,

16. EU 1900 “A new 3D scanner-laser -
SCALA 3D”,

17. EU 1901 “New, communicating
on-board computer - SICADOM”,

18. EU 1904 “Reduction of arsenic and
related elements in groundwater: a test ca-
se from hungary - AQUACLEAN”,

19. EU 1905 “Navigation landing and
surveillance integrated system - NANCY”,

20. EU 1908 “Software dedicated to
clothing designers to create and evaluate a
collection - COMEDIA”,

21. EU 1909 “Disposable label ra-
dio-frequency (rf) tags for item logistics -
DELTA”,

22. EU 1919 “Electrical energy distribu-
tion network management and operator trai-
ning system - SIGORDE”,

23. EU 1923 “Peptidomimetic drugs
with improved modes of administration for
use in endocrinology - PEPTIDO”,

24. EU 1926 “Improvement of low-fre-
quent rotary stimuli during prolonged sitting
in vibratory environments - NEW SITTING
CON(FEA)”,

25. EU 1930 “Next generation topcoat
for aerospace application - NEGETA”,

26. EU 1934 “Optimisation of pulveri-
sed coal flow from mill to burner - COAL-
FLOW”,

27. EU 1935 “Research and develop-
ment into a new galenic vehicle for the topi-
cal application of active components - VE-
GAPTOPRA”,

28. EU 1939 “Rehabilitation and pro-
tection of heritage structures using low in-
trusive ltm fibre composites - COMREHAB”,

29. EU 1942 “EUREKA enhanced oil re-
covery vibrator - EUOIL”,

30. EU 1944 “Electromagnetic interfe-
rence protection with intrinsically conducti-
ve polymers - PRICE”,

31. EU 1945 “Development of a new
generation of cost effective and technically
advanced gas-fired air heaters - NERA”,

32. EU 1946 “New systems for
not-from-concentrate (nfc) juices -
EUROJUICE-NFC”,

33. EU 1948 “Structural analyses of ste-
roid receptors for drug design - SASTER-
EC”,

34. EU 1949 “Environmentally-friendly,
reduced material adaptable packaging sys-
tem for food products of varying dimensions
- PACK FOOD 2001”,

35. EU 1950 “New medical and surgi-
cal aids in biocompatible technopolymers
with the relative process of co-moulding -
COMEFRO”,

36. EU 1953 “Multimedia access point -
PAM SX”,

37. EU 1954 “New generation of cable
and satellite modems - MCS”,

38. EU 1955 “Intelligent system for cut-
ting garments - FORALLWEAR”,

39. EU 1957 “A new type of press for
hot and cold forging processes - FORSYS”,

40. EU 1958 “New technology for the
application of ultraviolet curable resins on
steel wire - ECOLACQ”,

41. EU 1959 “Neural odour system for
seafood and quality assessment -
NOSYQA”,

42. EU 1960 “Optimization of intensive
rearing of sea bass and arctic charr in recyc-
ling systems - AQUAMAKI 2”,

43. EU 1961 “Sedco express harsh en-
vironment semi-submersible design project
- SFXPRESS”,

44. EU 1962 “Cleaning and separation
of plastic waste from cable recycling - CA-
BLE PLASTIC REC”,

45. EU 1963 “Smart internet screen
phones - I-PRONTO”,

46. EU 1964 “Ethoxylated fatty acid
methyl esters as non-ionic surfactants -
FAMEE”,

47. EU 1965 “Complex components
from plastic materials - COMPLEX”,

48. EU 1966 “Improving thin sheet use
- ITS”,

49. EU 1969 “Alternatives to antibiotics
in feeds for piglets - ANTIBIOTICS IN
FEED”,

50. EU 1971 “Compound decomposi-
tion in the pharmaceutical and agrochemi-
cal industries - COMDECOM”,

51. EU 1972 “Microencapsulation mul-
tipurpose plant for formulation of various
crop protection agents, biopesticides - MI-
CROCAP - MEMP”,

52. EU 1973 “Development of optimi-
sed, thermally sprayed metallic deposits us-
ing a novel level of microstructure control -
THERMETCOAT”,

53. EU 1974 “The aim is to reduce eff-
luents in the sugar industry: new alternative
systems - RESINAS”,

54. EU 1975 “Develop a method to in-
crease the shelf life of minimally processed
vegetables - GREENTEC”,

55. EU 1976 “Optimization of particle
board cutting technology - WOODPECK-
ER”,

56. EU 1977 “Round the clock - 24
hours collaborative product development
work project - ROUND THE CLOCK”,

57. EU 1978 “Piezoactive motors for
more aircraft - PAMELA-2”,

58. EU 1979 “Legal text information sys-
tem - LIS”,

59. EU 1980 “Innovation in the traditio-
nal manufacturing sectors through the crea-
tion of innovative distributed enterprises -
INOCOMPANIES”,

60. EU 1981 “Development of offshore
aquaculture technologies for hostile envi-
ronments - AQUACULTURE OFFSHORE”,

61. EU 1982 “Develop a fisheries ma-
nagement system using oceanographic/cli-

matic data and short-scale fishing sampling
- FISHCLIMA”,

62. EU 1985 “New fertility diagnostic
kits - NFDK-MOAB”,

63. EU 1988 “Electronic commerce and
email with voice recognition/ synthesis -
ANTIGONA”,

64. EU 1989 “Multiaxial tester for tech-
nical fabrics - TEXTEST”,

65. EU 1990 “Knitting machine for mul-
tiaxial fabrics production - MULTITEX”,

66. EU 1992 “Methodologies for cha-
racterisation maintenance and repair of ren-
ders for ancient buildings - ANCIENT
RENDERS”,

67. EU 1994 “Improved gas radiation
detector spectrometer using digital signal
processing techniques - DIGIGASPEC”,

68. EU 1995 “Small power solar and
gas reversible absorption cooling machine -
MAGESCLI”,

69. EU 1996 “Integration support to bu-
siness processes applied to total quality ma-
nagement and production process design -
PRONEGI”,

70. EU 1997 “Multifunctional silicon mi-
croswitch - MUSIMI”,

71. EU 1998 “Fieldbus node consortium
- FNC”,

72. EU 2001 “Microbial specialty feed
for aquaculture - MISFA”,

73. EU 2002 “Givent building system -
GIVENT-2”,

74. EU 2003 “New technology for the
production of secondary fuel from waste
materials - SECONFUEL”,

75. EU 2004 “Biopolyester production
from carbon sources and their potential uti-
lisation in food preservation - MICROPOL”,

76. EU 2006 “Development of prototy-
pes of bottle cleaning plants - BOTTLE
CLEANPLANT”,

77. EU 2009 “Strategic, comprehensi-
ve approach to electronics recycling and
re-use - SCARE”,

78. EU 2010 “An open virtual market for
the furniture sector - OVMF”,

79. EU 2012 “Low-field magnetic reso-
nance imaging (mri) for medical applications
- LOW-FIELD NMR”,

80. EU 2013 “Direct rendering of ac-
counts for heating oil distribution from deli-
very tankers - ON BOARD INVOICING”,

81. EU 2015 “Marcon marble/concrete
unit - MARCON”,

82. EU 2016 “Cyber musical peacemac-
hine - PEACEMACHINE”,

83. EU 2017 “Physical and chemical
cleaning system for the preparation of con-
taminated groundwater due to local garba-
ge dumps - PCR-CLEANING SYSTEM”

Vsi našteti predlogi projektov so v skladu
z Eurekinimi pravili trenutno v 30-dnevnem
kroženju, ki poteče 30. junija 1998. Do
tega roka je možno tudi prijaviti interes za
morebitno sodelovanje neposredno predla-
gatelju posameznega projekta, čigar naslov
je razviden iz projektnega dokumenta.

Podrobnejše informacije o vključevanju
v objavljene predloge Eurekinih projektov
dobijo interesenti na MZT pri A. Babiču,
nacionalnem koordinatorju za EUREKO, po
telefonu 061/1311-107, faksu 302-951,
e-pošta: albin@vedana.mzt.si; pri imenova-
nem dobijo interesenti tudi kopije posamez-
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nih projektnih dokumentov na podlagi pisne
vloge.

Sodelovanje pri projektih EUREKA te-
melji izključno na lastnih ali nacionalnih virih
financiranja, torej se lahko v načelu prijavijo
za sodelovanje pri posameznih projektih sa-
mo organizacije, ki razpolagajo s potrebni-
mi finančnimi sredstvi iz lastnih virov ali že
imajo ustrezne nacionalne raziskovalno-raz-
vojne projekte.

V skladu z določbami pravilnika o sofinan-
ciranju mednarodnega znanstvenega in teh-
nološkega sodelovanja (Ur. l. RS, št. 62/96
in 11/89) pa bo Ministrstvo za znanost in
tehnologijo subvencioniralo sodelovanje slo-
venskih gospodarskih družb v objavljenih pro-
jektih v višini do 25% vrednosti slovenskega
deleža v posameznem projektu, vendar naj-
več v znesku do 12,000.000 SIT letno na
projekt. V primeru sodelovanja več slovenskih
gospodarskih družb pri istem Eurekinem pro-
jektu, se bo subvencija delila po enakih kriteri-
jih na vse sodelujoče organizacije.

Podrobnejše podatke o programu EU-
REKA lahko dobijo interesenti na internetu
http//www.eureka.be.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 16/98 Ob-3794

Program Partnership,
vodenje programa mikro projektov
Delegacija Evropske komisije v Sloveniji

razpisuje natečaj za zbiranje prijav za vode-
nje programa mikro projektov v okviru Pro-
grama Partnership Evropske komisije.

Program Partnership v celoti financira
Evropska komisija. Za mikro projekte je pri-
stojna Delegacija Evropske komisije v Slo-
veniji. Cilj programa je vzpostavitev trajnega
sodelovanja in podpora lokalne razvojne ini-
ciative na področju ekonomskega in social-
no-ekonomskega razvoja.

Na natečaju lahko sodelujejo samo urad-
no registrirane neprofitne organizacije (regi-
strirane kot samostojna pravna oseba), ki
vsaj pet let delujejo v Sloveniji na področju
lokalnega razvoja. Prav tako morajo poznati
trenuten položaj na področju neprofitnega
sektorja v državi.

Delegacija Evropske komisije v Sloveniji
bo prijave pregledala in naredila ožji izbor,
na podlagi katerega bodo izvedene indivi-
dualne konzultacije. V izogib navzkrižju inte-
resov izbrana organizacija ne bo smela kon-
kurirati za sredstva mikro projektov Progra-
ma Partnership. Predviden proračun za vo-
denje mikro projektov Programa Partnership
je največ 15.000 ECU. Razpoložljiva vsota
za mikro projekte je 50.000 ECU.

Vsi prijavitelji bodo o izboru obveščeni.
Pogodba bo sklenjena z Delegacijo Evrop-
ske komisije v Sloveniji. Predviden začetek
Programa je september 1998.

Prijave v angleškem jeziku sprejema De-
legacija Evropske komisije v Ljubljani (Ya-
smina Sioud), Trg Republike 3/XI, 1000
Ljubljana, najkasneje do 3. julija 1998 do
13. ure.

Društvo za prostovoljno delo MOST

Ob-3803
Gimnazija Kranj, Koroška 13, Kranj, pre-

klicuje spričevala IV. letnika programa Splo-
šna gimnazija za naslednje dijake: Marko

Jenko, roj. 4. 1. 1980, Maja Jocif, roj. 29.
3. 1979, Urška Pogačnik, roj. 3. 6. 1979,
Draženko Banovič, roj. 5. 7. 1978, Luka
Kürner, roj. 29. 4. 1979.

Št. 107/98 Ob-3805
Podjetje za informiranje, d.d., Murska So-

bota, davčna št. 91942608, preklicuje žig
okrogle oblike premera 17 mm, z vsebino
PODJETJE ZA INFORMIRANJE, d.d., Mur-
ska Sobota, s številko 1, 3 in brez številk.

Ob-3806
Nepos, d.o.o., Podlubnik 278, Škofja

Loka, preklicuje polico obveznega zavaro-
vanja št. 0519642, izdanega pri Zavaroval-
nici Tilia, d.d., Novo mesto.

Ob-3847
Laba & Laba, avto salon in servis, d.n.o.,

Ponoviška 11a, Litija, preklicuje uradno po-
trdilo za registracijo s številko ogrodja
VF1JA0F0518211516 odcarinjenje po
ECL 5213 od 21. 5. 1998.

Avto Triglav, Dunajska 122, Ljubljana,
preklicuje potrdilo za registracijo motorne-
ga kolesa RS 125, št. šasije:
ZD4MPO100WNOO548. s-46097

Avto Triglav, Dunajska 122, Ljubljana,
preklicuje izjavo o ustreznosti in tehnični-
brezhibnosti vozila št. A1OO1197. s-46098

Bračko Alojz, Polanska 51, Orehova vas,
preklicuje priglasitveni list, št. 064
2439/94. m-1197

Čopi Borut, Kvedrova 12, Koper, prek-
licuje priglasitveni list, opravilna št.
17/II/3-1672/94. p-46171

Fajs Silvo, Kajuhova 62, Slovenska Bi-
strica, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 50-0783/94. m-1098

Gregl Rajko, Vojsko 15, Vodice, prek-
licuje priglasitveni list, opravilna št.
20-0048/94. g-46204

I & I Avtobusni prev., Vojkovo nabrežje
32, Koper, preklicuje licenco za opravljanje
prevoza oseb v cestnem prometu za avto-
bus reg. št. KP 24-24K, izdala Gospodar-
ska zbornica dne 17. 11. 1997. g-46095

Kšela Boris, Svetozarevska 4, Maribor,
preklicuje priglasitveni list, št.
064-1984/94. m-1074

PSC Škoflek, Vadnalova 8, Dobova, prek-
licuje potrdilo o homologaciji, št. 1015-171
za vozilo BMW R 1200C. g-46340

PSC Škoflek, Vadnalova 8, Dobova,
preklicuje portdilo o homologaciji, št.
1015-170, za vozilo BMW R 1100.
g-46341

PSC Škoflek, Vadnalova 8, Dobova,
preklicuje potrdilo o homologaciji, št.
1015-169, za vozilo BMW 523. g-46342

Pešl Jožek, Polički vrh 8, Jarenina, prek-
licuje priglasitveni list, opravilna št.
065-0161/94. m-1093

Rečnik, Bohovska 15, Hoče, preklicuje
štampiljko oglate oblike z napisom Zastopa-
nje in posredovanje Rečnik Jožica s. p. Bo-
hovska 15, 2311 Sp. Hoče GSM
041/687-712. m-1140

Robnik Boris, Letonjeva 8, Maribor,
preklicuje obrtno dovolenje, št.
065339/6563/01-74/1996. m-1153

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine

Arh Ivanšek Marija, Izletniška 41, Ra-
dovljica, potni list št. AA 499730. g-46323

Berstovšek Marjan, Ul. Kozjanskih bor-
cev 4, Brežice, potni list št. AA 470293.
p-46224

Bezeljak Tomaž, Ljubljanska 40, Postoj-
na, potni list št. AA 846272. p-46203

Bezlaj Gregor, Prušnikova 50, Maribor,
potni list št. BA 672972. p-46175

Bijelić Maja, Veliki kamen 13, Koprivni-
ca pri Brestani, potni list št. BA 573744.
p-46217

Cafuta Jakob, Nelkenstr. 114, Riedels-
berg, potni list št. AA 993701. p-46178

Cencić Donald, Cerej 26, Ankaran, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 59947, iz-
dala UE Koper. g-46099

Cerkovnik Boštjan, Ul. Bratov Učakar
46, Ljubljana, potni list št. BA 66040.
s-46092

Djordjević Zoran, Ržišče 16, Vače, pot-
ni list št. BA 483659. s-46054

Duraković Arifa, Drabošnjakova 9/D,
Ljubljana, potni list št. AA 934239.
s-46030

Eror Predrag, Ljubljanska c. 26 A, Ko-
čevje, potni list št. BA 243470. g-46327

Feratović Mirsada, Gosposvetska ulica
13, Kranj, potni list št. BA 650363.
s-46104

Ferjančič Ana, Dragomelj 60, Domžale,
potni list št. BA 465447. s-46338

Ferjančič Julijana, Dragomelj 60, Dom-
žale, potni list št. AA 693568. s-46335

Slovenijaturist d. d., Pivovarniška 1, Ljub-
ljana, preklicuje delovno knjižico, izdana na
ime Bajramović Ratka, Titova 41 Jesenice.
s-46061

Soršak Franc, Trnovec 12, Slovenska
Bistrica, preklicuje priglasitveni list, opravil-
na št. 50-0538/94. m-1063

Sušnik Alojz, Soteska 63, Kamnik, prek-
licuje priglasitveni list, opravilna št.
15-0757/94. g-46101

Štajerki avto dom, Tržaška 38, Maribor,
preklicuje carinsko deklaracijo za vozilo Re-
nault kangoo, št. šasije
VF1KCOEAF18138298. m-1120

Štajerski Avto Dom d. d. , Tržaška 38,
Maribor, preklicuje carinsko deklaracijo za
dostavnovozilo Renault kangoo, št. šasije
VF1KCOAAF17212769, št. daklaracije
ECL 11395. m-1167

Štajerski avto Dom, Tržaška 38, Mari-
bor, preklicuje carinsko deklaracijo za Re-
nault clio, št. šasije
VF1BBAOAOF18073192. m-1119

Vavpetič Stanislava, Aškerčeva ulica 9,
Kamnik, preklicuje original priglasitveni list,
opravilna št. 15-0520/94. s-46053

Zabukovec Anja, Polanškova ulica 31,
Ljubljana, preklicuje spričevalo od 1-7 raz-
reda OŠ Maksa Pečarja. s-46226
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Ferjančič Miran, Dragomelj 60, Dom-
žale, potni list št. AA 644099. s-46336

Ferjančič Rok, Dragomelj 60, Domža-
le, potni list št. BA 726883. s-46337

Gros Metka, Bratovževa ploščad 36,
Ljubljana, potni list št. AA 710536.
s-46081

Horvat Aleksander, Globoko pri Šmarju
12, Šmarje pri Jelšah, potni list št. BA
306325 s-47068

Humar Saša, Dolinska c. 6/e, Koper,
potni list št. BA 336993. p-46174

Ilnikar Miroslav, Rudarska cesta 13, Ki-
sovec, potni list št. AA 494851. p-46026

Ilovar Srečko, Muljava 22, Ivančna Go-
rica, potni list št. AA 730662. s-46180

Ivanič Franc, Blatnica 10, Trzin, potni
list št. AA 125031. s-46345

Jakljič Jožefa, Rosalnice 22, Metlika,
potni list št. AA 585194. g-46048

Janežič Ladislav, Žerovnica 51, Cerkni-
ca, potni list št. AA 349429. s-46079

Jasnič Zvezdan, Franca Kramarja 6,
Šempeter pri G., maloobmejno prepustni-
co, št. AI 53255. g-46141

Kerkoč Barbara, Stritarjeva 5, Ajdovšči-
na, potni list št. AA 220223. g-46326

Kmetič Mateja, Ul. Heroja Bračiča 20,
Maribor, potni list št. BA 113277. p-46226

Kmetič Suzana, Štrihovec 67 a, Šentilj,
potni list št. BA 446921. m-1097

Kocijančič Roman, Dolenjska c. 160,
Ljubljana, potni list št. AA 17342. s-46021

Kokalj Iztok, Osredke 42, Ljubljana,
potni list št. AA 715514. s-46153

Kolerič Miran, Apače 10, Apače, potni
list št. AA 698847. p-46196

Kočevar Danijel, Kompole 104, Štore,
potni list št. BA 41114. p-46179

Krebelj Zdravko, Ostrožno Brdo 13, Ilir-
ska Bistrica, potni list št. AA 493492.
s-46152

Krušec Andreja, Klunova 14, Ljubljana,
potni list št. BA 124536, izdala UE Ljublja-
na. s-46076

Lahovec Vinko, Planina 13, Kranj, potni
list št. BA 276940. p-46229

Lampret Uroš, Muljava 3 A, Ivančna Go-
rica, potni list št. AA 327798. s-46088

Lesjak Ana, Vuzmetinci 22, Miklavž pri
Ormožu, potni list št. BA 477336.
g-46045

Magajna Marija, Goriče 29 a, Postojna,
potni list št. AA 671157. P-46202

Majcen Marjan, Predenca 47, Šmarje
pri Jelšah, potni list št. BA 237422.
p-46004

Makovec Elvis, Letoviška pot 18, Por-
torož, potni list št. BA 402393. g-46184

Marenk Stane, Krnica 36, Zagorje, pot-
ni list št. AA 688227. g-46049

Mihelič Jožef, Glavna cesta 12, Tržič,
potni list št. AA 190312. p-46005

Milič Uroš, Kovorska cesta 15, Tržič,
potni list št. A 360748. p-46009

Moljk Sašo, Maršala Tita 209, Opatija,
potni list št. AA 99326, izdala UE Krško.
p-46173

Nikolaj Toš, Perovo 1, Kamnik, potni
list št. AA 289749. s-46037

Novak Marko, Ločica pri Vranskem 29,
Vransko, potni list št. AA 472208. p-46015

Obreza Kelhar Anica, Litostrojska 27,
Ljubljana, potni list št. AA 606518.
s-46188

Ogorelec Anica, Ul. Heroja Marinclja
11, Kočevje, potni list št. AA 349839.
p-46002

Okanović Saneza, Povšetova 59, Ljub-
ljana, potni list št. AA 874887, izdala UE
Ljubljana. s-46027

Okroglič Boža, Ulica Gradnikove briga-
de 51, Nova Gorica, prepustnico AI 5157,
izdala UE Nova Gorica. g-46312

Oven Boris, Grič 41, Ljubljana, potni
list št. AA 713951, izdala UE Ljubljana.
s-46301

Pagon Ladislav, Cankarjeva 50, Nova
Gorica, potni list št. AA 29038. g-46238

Pagon Ladislav, Cankarjeva 50, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
119542. g-46240

Pazlar Saša, Poljšiška 2, Bled, potni list
št. BA 369181. g-46185

Perko Dolinar Stanislava, Pod hribom
56, Ljubljana, preklic potnega lista, objav-
ljen v Ur. l. RS, št. 35/98. s-46333

Poler Slavko, Selnica ob Muri 161, Cer-
šak, potni list št. BA 679421. m-1141

Pozderec Renata, Adamičeva cesta 3
A, Grosuplje, potni list št. BA 389896.
s-46052

Pucelj Sandra, Log pod Mangartom 88,
Log pod Mangrtom, potni list št. BA
655786. g-46241

Pungartnik Tina, Hubadova 16, Ljublja-
na, potni list št. BA 735130, izdala UE
Ljubljana. s-46070

Puntar Nataša, Ograje 13, Logatec, pot-
ni list št. AA 128976. s-46041

Radikon Vasja, Volčja draga 93 b, Volč-
ja Draga, potni list št. BA 651666, izdala
UE Nova Gorica. g-46310

Recek Aleksandra, Rogašovci 67, Ro-
gašovci, maloobmejno prepustnico, št.
36228-SOP Avstrija. p-46197

Robba Davorin, Ul. Rada Simonitija 5,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 104917. g-46339

Rošar Rajko, Grajska 10, Oplotnica, pri-
glasitveni list, opravilna št. 50-0782/94.
m-1170

Sejfović Samir, Polje pri Vodicah 29 a,
Vodice, potni list št. BA 735469, izdala UE
Ljubljana. s-46075

Seliškar Marina, Linhartova cesta 15,
Ljubljana, potni list št. BA 315440, izdala
UE Ljubljana. s-46074

Seljak Andrej, Cesta Prekomorskih bri-
gad 23, Šempeter pri G., potni list št. BA
258168. g-46143

Silič Ivan, Rozmanova 7, Koper, potni
list št. AA 202261. g-46246

Silič Ivan, Rozmanova 7, Koper, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 49072. g-46247

Simončič Petra, Polje 10 A, Zagorje,
potni list št. BA 477230. p-46248

Smeh Žan, Ul. Staneta Severja 16, Ma-
ribor, potni list št. BA 570550. p-46215

Sulejmani Faik, Podlubnik 160, Škofja
Loka, preklic potnega lista, objavljen v Ur.
l. RS, št. 73/97. s-46332

Šavli Tomaž, Ul. V. Vodopivca 65, No-
va Gorica, potni list št. BA 487850.
g-46142

Šimunović Pejo, Regentova ul. 8, Anka-
ran, potni list št. AA 505839, izdala UE
Koper. g-46315

Tomaš Igor, S. Mašere 1, Koper, potni
list št. BA 232451. p-46247

Trako Amir, Drobošnjakova 9/D, Ljub-
ljana, potni list št. BA 331195. s-46031

Trlep Anita, Mala Stimica 6, Novo me-
sto, potni list št. BA 330578. p-46008

Turk Dušan, Kresnice 38, Kresnice,
potni list št. BA 625347, izdala UE Litija.
s-46083

Turk Metka, Cesta na Markovec 7, Ko-
per, potni list št. BA 225134. p-46246

Turk Terezija, Jakobovo naselje 84,
Murska Sobota, potni list št. BA 114028
p-46222

Umek Erik, C. na Markovec 10, Koper,
potni list št. AA 209827, izdala UE Koper.
s-46314

Videčnik Jerneja, Pod Jelšami 15, Ljub-
ljana, potni list št. BA 638256. s-46133

Vidmar Živa, Cesta 27. aprila 1, Ljublja-
na, potni list št. AA 931946. s-46082

Vodopivc Mirjana, Ambrožev trg 7, Ljub-
ljana, potni list št. AA 528262, izdala UE
Ljubljana. s-46176

Vrhovec Sonja, Mali Lipogalv 65, Šmar-
je Sap, potni list št. AA 623383. s-46139

Zagoričnik Franc, Kale 7 a, Šempeter v
Sav. dolini, potni list št. AA 374084.
p-46230

Zanco Anna, Bevkova 36, Ankaran, pot-
ni list št. BA 404045. g-46244

Zanco Edo, Bevkova 36, Ankaran, pot-
ni list št. AA 512494. g-46242

Zanco Marjeta, Bevkova 36, Ankaran,
potni list št. AA 510352. g-46243

Žabjek Matjaž, Cesta na Brdo 11, Ljub-
ljana, potni list št. BA 376606. s-46192

Žnidar Jernej, Planinska c. 12, Lesce,
potni list št. AA 499359. g-46140

Druge listine

 Adriatic d. o. o. , Jadranska 21, Mari-
bor, zavarovalne police, št. AO 52361,
526362, 526365, ZK 451891, OZ-3,
105801. m-1113

Aleksić Pantelija, Štantetova 16, Mari-
bor, spričevalo 2. letnika dolovodske šole
Kovinarske avtomehanske šole Maribor,
šolsko leto 1978/79. m-1125

Alkhatib Saib-Aljoša, Ob sotočju 16,
Ljubljana, delovno knjižico. s-46044

Antolinc Janez, Prešernova 6, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16459. p-46185

Antončič Urška, Pod Debnim vrhom 3,
Ljubljana, dijaško izkaznico. s-46225

Arnuš Boris, Nad kanalom 6, Miklavž
na Dravskem pol, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. 99178. m-1139

Arčon Barbara, Vrtojba, Obmejna c. 35,
Šempeter, vozniško dovoljenje. g-46287

Avbelj Barbara, Hladilniška pot 1 a,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
11408. s-46073

Ašanin Žarko, Pipanova 67, Šenčur,
vozniško dovoljenje - duplikat, kat. BGH,
št. S 1194848, reg. št. 25436, izdala UE
Kranj. p-46047

Babič Jani, Cesta na Markovec 1, Ko-
per, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 39845,
izdala UE Koper. g-46002

Bagoroš Zoran, Slavka Osterca 4/a, Ra-
denci, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
6059, izdala UE Gornja Radgona. g-46136
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Balažič A. , F. Kozarja, Veržej, spriče-
valo. p-46207

Baloh Bilka, Cankarjeva ulica 52, Ra-
dovljica, spričevalo 4. letnika Srednje pe-
dagoške šole - Gimnazije Kranj, izdano le-
ta 1988. s-46001

Banič Boštjan, Hrvaški Brod 2, Šentjer-
nej, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
33265, izdala UE Novo mesto. g-46222

Bauman Nada, Sp. Dobrenje 70, Pe-
snica, indeks, št. 81373107. g-46114

Bedrač Albert, Župečja vas 33, Lovrenc
na Dravskem pol, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 30697, izdala UE Ptuj.
g-46207

Belina Diego, Dantejeva 23, Piran, spri-
čevalo OŠ v Trbovljah. g-46005

Bella Boris, Razlagova 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
69038. m-1181

Benčina Drago, Alpska c. 7, Bled, potr-
dilo o opravljenem o usposobljenju za vo-
ditelja čolnov, št. 02/13-2104/18-94.
g-46015

Benčina Stanislav, Alpska c. 7, Bled,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
nov, št. 02/13-2104/19-94. g-46016

Berginc Anja, Drežica 8, Kobarid, spri-
čevalo 8. razreda OŠ Simon Gregorčič Ko-
barid. g-46279

Berlič Emilija, Ciglence 35, Spodnji Du-
plek, zaključno spričevalo Trgovske šole
Maribor leta 1975. m-1126

Bernik Bojan Janko, Arkova ulica 9,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strojne šole v Ljubljani, izdano leta
1966. s-46250

Bernot Franci, Spodnje Prapreče 21,
Lukovica, zavarovalno polico, št. 514762.
s-46160

Berstovšek Marjan, Ul. Kozjanskih bor-
cev 4, Brežice, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 2718. p-46225

Blagus Katarina, Rusjanov trg 10, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Poklicne trgov-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
s-46251

Božič Edvard, Račka 21, Orehova vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 96450.
m-1109

Božič Luka, U. Janka Mlakarja 1, Mari-
bor, zaključno spričevalo SERŠ v Maribo-
ru, letnik 1995. m-1164

Božič Sandi, Pijava Gorica 88, Škoflji-
ca, spričevalo 3. letnika, izdala Srednja
ekonomska šola v Ljubljani, Roška cesta
2, leta 1997. g-46245

Bogataj Kristina, Podlubnik 347, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20545, izdala UE Škofja Loka. g-46111

Bončina Boris, Levstikova 16, Idrija, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
533146, reg. št. 8222. p-46006

Borovič Sašo, Partizanska c. 45, Gor-
nja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9952, izdala UE Gornja Radgo-
na. g-46214

Boštjančič Branko, Jakčeva ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 811816, reg. št. 130613.
s-46208

Bradaš Feručo, Bolniška 13, Piran, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolna
št. 02/13-736/97, izdala Pristaniška ka-
pitanija v Kopru. g-46298

Bratuša Aleš, Sp. trg 45, Lovrenc/Po-
horje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
945. m-1207

Brezar Jože, Šorlijeva 17, Kranj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 807089,
reg. št. 34353, izdala UE Kranj. g-46161

Brezovnik Jure, Pohorska c. 112, Vu-
zenica, spričevalo 1. letnika SŠ Slov. Gra-
dec - gostinstvo smer kuhar-natakar, šol-
sko leto 94/95. g-46003

Brezovšek Nada, Razgorce 1, Vojnik,
zaključno spričevalo Poklicne gostinske šo-
le v Celju, šolsko leto 1976. m-1202

Brumec Andrej, Stari Log 7 a, Prager-
sko, spričevalo 1. 2. in 3. letnika Srednje
prometne šole Maribor, letnik 1990-1995.
m-1206

Brunčič Renato, Vurberg 54, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
87962. m-1150

Brunčič Stanko, Mekotnjak 30, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 7076, izdala UE Ljutomer. p-46014

Brvar Dragomir, Betnavska 182, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
107124. m-1083

Bukovec Jožef Franc, Salaumines 10 A,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 2595, izdala UE Trbovlje. g-46277

Bunčič Mile, Brodarjev trg 13, Ljublja-
na, zaključno spričevalo Šole za poklicne
voznike motornih vozil na Ježici, izdano
leta 1981. s-46022

Butolen Vojko, Jelovice 45, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21467,
izdala UE Ptuj. g-46127

Cankar Marko, Sestranska vas 62, Go-
renja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 25323. s-46158

Cimerman Dejan, Šišenska cesta 13,
Ljubljana, spričevalo - izkaz o šolskem us-
pehu, izdala Osnovna šola Riharda Jakopi-
ča v Ljubljani. s-46072

Cvetrežnik Aleksander, Gregorčičeva
18, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S
000794368, izdala UE Tolmin. g-46278

Ćumurdžić Anto, Pod Vrdižem 18, Ko-
zina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12582, izdala UE Sežana. g-46020

Čančar Mario, Jamova 72, Ljubljana,
spričevalo 6 razreda OŠ Bičevje. s-46197

Černic Boštjan, Zapučke 5, Nova Gori-
ca, listino. g-46148

Černuta Oskar, Flisova 54, Hoče, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 20992.
m-1183

Čerček Jurij Marko, Dobrave 7 A, Trzin,
pooblastilo pomorski RTS z omejenim
pooblastilom, št. 02/09-2408/3-86.
s-46056

Čevka Silvo, Županje njive 35, Stahovi-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
9429, izdala UE Kamnik. s-46055

Čonkaš Lavra, Pohorska 6, Celje, vo-
zniško dovoljenje. p-46221

Čorbič Anton, Šegova 12, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12648.
g-46118

Čretnik August, Gregorčičeva 34 a, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
5105. m-1065

Črmelj Mateja, Vinarska c. 2, Vipava,
vozniško dovoljenje. g-46211

Džinić Begmira, Tomšičeva cesta 55,
Velenje, spričevalo 3. letnika, izdala Sred-

nja šola za farmacijo in zdravstvo v Ljublja-
ni leta 1997. s-46067

Džukič Sretko, Maslovare, Kotor Varoš,
zaključno spričevalo Poklicne gradbene
šole v Mariboru, letnik 1981. m-1174

Džurič Tomislav, Cesta zmage 6, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
108785. m-46160

Dalič Sunčica, Zelena 1, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, št. 26537. p-46206

Dedić Mirsad, Kardeljev trg 1, Velenje,
diplomo Srednje šole Borisa Kidrča, št.
II-O/1028, izdana leta 1987. g-46164

Deljanin Šaćir, Ljubljanska 6, Kranj, de-
lovno knjižico. g-46023

Derenčin Iztok, Kettejeva 5, Ilirska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
10162-83, reg. št. 8985. g-46202

Detiček Andreja, Gregorčičeva 19,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16018. g-46276

Dimitrijević Vitomir, Sojerjeva ulica 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S544378, št. 76709. s-46329

Dolenšek Anton, Bučka 26, Škocjan,
zavarovalno polico, št. 01713902.
s-46177

Dolinšek Aleš, Stantetova 4, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 220042590.
s-46259

Dolničar Katja, Rusjanov trg 1, Ljublja-
na, spričevalo od 1. - 3. razreda OŠ Nove
Fužine. s-46330

Donovnik Karmen, Stari trg 262, Slo-
venj Gradec, spričevalo 2. letnika Trgov-
ske šole Slovenj Gradec. g-46040

Drab Veronika, Seidlova 68, Novo me-
sto, delovno knjižico, reg. št. 25100.
g-46221

Dragorajac Simona, Gosposvetska 69,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 69068. m-1187

Dravec Vili, Ul. Iga Grudna 21, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
481637, reg. št. 138116. s-46134

Dren Stanislav, Topolšica 55 a, Topol-
šica, zaključno spričevalo-laboratorijski
tehnik Ljubljana. p-46249

Drk Josip, Veljka Vlahoviča 69, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
24397. m-1192

Drk Robert, Veljka Vlahoviča 69, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
113869. m-1193

Drozg Boris, Klinetova 4, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 101381.
m-1111

Druškovič Franc, Polene 18, Sloven-
ske Konjice, spričevalo. p-46017

Druškovič Staša, Pot na Fužine 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 206550, ser. št. 999096, izdala UE
Ljubljana. s-46313

Dukarič Sabina, Rimska 45, Log pri
Brezovici, spričevalo od 1-5 razreda Oš
LogDragomir. s-46258

Duraković Gojko, Gregoriči 24, Pobe-
gi, vozniško dovoljenje, št. 17163.
g-46032

Eichmeier Nataša, Lovska 25, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
109803. m-1108

Eler Ivan, Snakovška 68 a, Križe, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2928, iz-
dala UE Tržič. g-46042
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Emeršič Franc, Nade Kovačič 24, Mi-
klavž na Dravskem pol, spričevalo SKSMŠ,
letnik 1973. m-1162

Eržen Ivanka, Ledina 12, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 7554. p-46059

Fabris Sebastjan, Maroltova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1165143, reg. št. 218684.
s-46261

Fafolič Goran, Frankova 23, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 7770,
izdala UE Ormož. g-46183

Falatov Uroš, Cesta na Markovec 57,
Koper, izkaznico za reševalca iz vode.
g-46113

Fandaj Isa, Vopolje 29, Cerklje, delov-
no knjižico. g-46230

Florjančič Martin, Nad mlini 72, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9854, izdala UE Novo mesto. g-46121

Fras Bogomir, Ročica 14, Jakobski dol,
spričevalo OŠ Zg. Velka, letnik 1966.
m-1103

Fras Franc, Ploderšnica 14, Jakobski
dol, spričevalo OŠ Zgornja Velka, letnik
1965. m-1102

Fras Darja, Gočova 16, Sveta Trojica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8635.
m-1094

Friš Janko, Cesta proletarskih brigad
77, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 14152. m-1088

Furlan Ivo, Podraga 84, Podnanos, vo-
zniško dovoljenje. g-46163

Furlan Julija, Puhova ulica 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
484067, reg. št. 62801. s-46096

Furlanič Alja, IX. korpus 17, Izola, spri-
čevalo. g-46036

Gabrijelčič Polona, Poljanska cesta 20
c, Ljubljana, spričevalo I. , II. , letnika Sred-
nje upravno-administrativne šole v Ljublja-
ni. s-46046

Gabršček Milan, Kamno 49, Kobarid,
vozniško dovoljenje, št. S 000593265, iz-
dala UE Tolmin. g-46228

Gajič Saša, Einspielerjeva 2 B, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
613483, reg. št. 194065. s-46267

Galof Katja, Podlubnik 158, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7187, izdala UE Škofja Loka. s-46078

Garvas Lidija, Smrjene 34, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
889904, reg. št. 67027. s-46094

Gasior Majda, Čopova ulica 8, Dvor,
zaključno spričevalo Hotelske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1977, št. 11/77.
s-46170

Gaube Marjan, Ptujska 48, Rače, spri-
čevalo OŠ Rače. m-1208

Gašperšič Marija, Poljedelska ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 594980, reg. št. 159. s-46093

Georgiev Tanja, Koroška c. 65, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, št. 110902.
m-1191

Golac Marijana, Fala Grad 14, Fala, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1738.
m-1176

Gombač Silvo, Linhartova cesta 47,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 246362, reg. št. 2860. s-46285

Gomilšek Janez, Klepova ul. 39, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-46308

Gomzi Daniel, Cogenti 58, Cerkvenjak,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9008.
m-1155

Gorjan Tanja, Streliška pot 34, Nova
Gorica, spričevalo. p-46241

Gorjup Damijan, Groharjeva 1 A, Celje,
vozniško dovoljenje - inštruktorsko.
p-46212

Gorjup Damijan, Groharjeva 1 a, Celje,
vozniško dovoljenje. p-46213

Gorjup Ksenija, Pavšičevo naselje 17,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. GH.
g-46288

Gorše Stanko, Tržaška cesta 67, Loga-
tec, delovno knjižico. s-46284

Gostinčar Janez, Beričevo 50, Dol pri
Ljubljani, spričevalo 4. letnika in maturitet-
no spričevalo SŽVT v Ljubljani, izdana leta
1984. s-46254

Gračner Marica, Hraše 18/a, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8481.
g-46281

Grbić Aleš, Plečnikova 3, Maribor, in-
deks, št. 81417728, izdala EPF Maribor.
m-1066

Gregor Svetina, Cesta M. Tita 96, Je-
senice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 604926, izdala UE Jesenice. g-46011

Greifoner Romana, Na gmajni 27, Ore-
hova vas, indeks št. 93184806, izdala Fa-
kulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Maribor. m-1182

Grobler Marko, Trubarjeva 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 91865.
m-1133

Grom Suzana, Primož 36, Šentjur, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9163.
p-46200

Hamruš Branka, Sladki vrh 5 c, Sladki
vrh, spričevalo OŠ Sladki vrh, šolsko leto
1973/74. m-1091

Hari Primož, Šared 31 c, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH. s-46191

Hasić Ermina, Prisoje 4, Koper, vo-
zniško dovoljenje, kat. B, št. 25890.
g-46107

Hausmeister Friderik, Pod Urbanom 16
a, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 98275. m-1158

Hlastec Matej, Sp. Grušovje 18/A, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 11707. p-46199

Hlebec Juraj, Prištinska ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
480318, reg. št. 90476. s-46080

Hofman Dubravko, Brodarjev trg 3, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. SLV
102733. s-46173

Homšak Daniel, Plešičeva ulica 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 177351, S 973094, izdala UE Ljublja-
na. s-46084

Horvat Janez, Dolina 28, Puconci, vo-
zniško dovoljenje, št. 11600. p-46208

Hostnik Sandi, Na Zelenici 3, Celje, listi-
no, št. 34487/44. t. 34487/44. p-46195

Hoti Enver, Mahovniška c 11, Kočevje,
osebno delovno dovoljenje, št.
0424473370. s-46344

Hranilovič Robert, Macunova 26, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
92779. m-1145

Hreščak Aleš, Polakova ulica 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
514849, reg. št. 165199. s-46179

Hribar Alojzij, Sostrska cesta 43 B, Lju-
bljana, zaključno spričevalo Šole za po-
klicne voznike Novo mesto, izdano leta
1977. s-46234

Hribar Alojzij, Sostrska cesta 43 B,
Ljubljana, zaključno spričevalo Poklicne šo-
le kovinarske stroke v Ljubljani, izdano leta
1971. s-46235

Hrovat Andreja, Šentjur, potrdilo o kon-
čani OŠ. p-46209

Hvala Barbara, Ul. Nadgoriških borcev
13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 000170146. g-46117

Iljaš Andreja, Bizeljska c. 69, Bizeljsko,
indeks, št. 93409596, izdala Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo Maribor.
m-1071

Iriškić Robert, Mavžan 8 A, Koper, de-
lovno knjižico. g-46137

Ivanšek Jože, Čateška 9, Brežice, vo-
zniško dovoljenje, kat. B, št. 11895.
p-46239

Jakob Stanislava, Zavrh, Dobrna, vo-
zniško dovoljenje, št. 14663. p-46236

Jamnik Valerija, Slatina 24, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 1192. m-1114

Janžič Franc, Prežihova 8, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 15149.
m-1128

Jankulja Ivan, Bratov Greifov 4, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Grad-
bene delovodske šole Maribor, letnik
1976. m-1173

Jančar Andrej, Glinškova ploščad 7,
Ljubljana, spričevalo o končani Osnovni šo-
li Danile Kumar, izdano leta 1998.
s-46174

Jauh Barbara, C. C. Tavčarja 10, Jese-
nice, spričevalo o zaključnem izpitu.
g-46100

Javornik Jože, Ulica Goce Delčeva 48,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 95636, ser. št. S 1191528 izdala UE
Ljubljana. s-46171

Javornik Stojan, Lobček 1, Grosuplje,
delovno knjižico. s-46120

Ježovnik Franc, Gromberška 1, Zgor-
nja Polskava, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CFGH, št. 3403. g-46295

Jelen Darinka, Sedlašek 57/A, Podle-
hnik, diplomo, št. 473/EŠ, letnik 1991.
g-46014

Jelševar Marta, Vodopivčeva 1, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
503809, reg. št. 1906. s-46194

Jenko Franc, Šemnik 29, Izlake, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
557927, izdala UE Zagorje ob Savi.
p-46001

Jenko Franc, Izlake, vozniško dovolje-
nje. p-46194

Jerman Sabina, Zagorje, spričevalo.
p-46242

Jernejc Branko, Jarše 14, Ljubljana, di-
plomo Srednje kmetijske šole Rakičan, iz-
dana leta 1970. s-46227

Jesenšek Nataša, Cesta zmage 18, Za-
gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1201789, izdala UE Zagorje ob Savi.
p-46007

Juračič Lilijana, Štrekljeva 62, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20489.
m-1062
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Jurišič Dimitrij, Kozlovičeva 9, Koper,
spričevalo 3. letnika. g-46116

Jurič Marijan, Geršakova 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
25758. m-1161

Juvan Boštjan, Zagorje, vozniško dovo-
ljenje, kat. ABCEGH, št. S 171217.
p-46182

K. Ewtalburg Nikola, Partizanska c. 44,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16030, izdala UE Sežana. g-46216

Kadiš Helena, Meža 135, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 121. p-46227

Kaluža Ciril, Postojnska cesta 7, Pivka,
delovno knjižico. s-46062

Kamerič Senad, Neža 24, Trbovlje, spri-
čevalo o končani OŠ, šolsko leto
1995/96. g-46168

Kampuš Anton, Finžgarjeva 7, Šmarje,
zaključno spričevalo Učiteljišča v Celju, šol-
sko leto 1965/66. m-1147

Karner Jožef, Slatinski dol 16, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 2714. m-1143

Kaučič Alojz, Mele 14, Radenci, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5306.
g-46272

Kavčič Marko, Blekova vas 17, Loga-
tec, potrdilo o opravljenem zaključnem iz-
pitu Gradbene tehnične šole v Ljubljani,
izdano leta 1977. s-46325

Kavčič Sašo, Za gradom 18, Idrija, voz-
niško dovoljenje. p-46223

Keržan Jožica, Krumperška ulica 40,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. reg. 21785, ser. št. S 000785445,
izdala UE Domžale. s-46029

Kerhovnik Jurij, Vodra 11, Podgorje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10337.
g-46126

Kikič Borivoj, Trojiški trg 4, Sveta Troji-
ca, delovno knjižico, reg. št. 13206.
m-1204

Kirbiš Ivan, Jurančičeva 9, Maribor, za-
ključno spričevalo IKŠ Maribor, letnik
1973. m-1203

Klauzer Jožef, Arnolda Tovornika 15,
Maribor, zaključno spričevalo Šolskega
centra za blagovni promet Maribor, letnik
1970. m-1079

Klenovšak Anita, Skaletova 11 A, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 44773. p-46189

Kline Katja, Straža pri gori 3 A, Dramlje,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za go-
stinstvo in turizem Maribor. g-46035

Kline Miha, Tomšičeva 26 a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 92483.
m-1195

Klopčič Jana, Grudnova ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1189015, reg. št. 216552. s-46051

Knapič Aleks, Emilia Driolia 7, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 10340, iz-
dala UE Izola. g-46123

Knez Saša, Smlednik 78, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 51836,
S 447259, izdala UE Ljubljana. s-46317

Kožnjak Milan, Divjakova 12, Miklavž
na Dravskem pol, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 105426. m-1194

Kocet Lidija, Nedelica 8, Turnišče, spri-
čevalo, izdano leta 1997. p-46214

Koder Boštjan, Gvajčeva 28, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Draga Kobala Ma-
ribor, letnik 1996. m-1068

Kogelnik Simona, Brodarjev trg 7, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1076978, reg. št. 210990. s-46135

Kolar Marjetka, Ul. Kozjanskega odre-
da, Šentjur, delovno knjižico, reg. št.
12450, ser. št. A 0272939. p-46176

Kolarič Andrej, Gundoličeva 16, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
96386. m-1121

Koleša Leninka-Katarina, Popovičeva 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 51496, S 1003486, izdala UE Ljublja-
na. s-46068

Kompan Davorin, Lackova 233, Lim-
buš, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
71240. m-1081

Kondić Drago, Pot v Bitnje 13, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št.
30584, S 1122721, izdala UE Kranj.
s-46077

Korb Vili, Šentlenart 8, Mislinja, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 6825, iz-
dala UE Slovenj Gradec. g-46009

Korenjak Alenka, Ob zeleni jami 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 175636, S 1165317, izdala UE Ljub-
ljana. s-46066

Kos Lada, Beblerjeva 14, Koper, vo-
zniško dovoljenje, kat. B, št. 21553.
g-46010

Kosi Dušan, Cven, Ljutomer, vozniško
dovoljenje. p-46193

Kotar Ladislav, Moravče pri Gabrovki
17, Gabrovka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 133546. s-46256

Kotnik Boštjan, Ul. Frankolovskih žrtev
1/A, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCE,
št. 36355. p-46012

Kotnik Mirko, Podpeca 69, Črna na Ko-
roškem, zavarovalno polico, št. 1001704.
p-46192

Kovač Franc, Melinci 78 A, Beltinci, vo-
zniško dovoljenje, št. 24440. p-46237

Kovačič Andrej, Šentjur, vozniško do-
voljenje, št. 9508. p-46238

Kovačič Katarina, Svetčeva pot 1, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18742. s-46060

Kovačič Sebastjan, Snebersko nabrež-
je 56, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 596756, reg. št. 193919.
s-46255

Kozar Aleš, Bohova 34, Hoče, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 85124. m-1166

Kozole Martin, Elektrarniška 15, Bre-
stanica, vozniško dovoljenje, št. 10250.
p-46245

Krajnc Bojan, Bezenska pot 31, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 7114.
m-1095

Krajnc Janko, Škovec 7, Loka, vozniško
dovoljenje, št. 6181. p-46244

Krajnčan Mateja, Javorje 35, Gorica pri
Slivnici, diplomo SŠGT Celje, šolsko leto
1982. m-1148

Krajnčič Milan, Koseskega ul. 19, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
90857. m-1084

Kralj Elizabeta, Lasigovci 17 c, Polen-
šak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
38064, izdala UE Ptuj. g-46293

Kramberger Violeta, Rogoznica 14, Vo-
ličina, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
10447. m-1064

Krampl Ana, Šober 7, Kamnica, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3585.
m-1075

Krapež Katarina, Vodnikovo naselje 1,
Ljubljana, spričevalo II. letnika Bežigrajske
gimnazije, izdano leta 1997. s-46172

Kraševec Kristjan, Stari log 38, Prager-
sko, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
17000. g-46294

Krašovec Anita, Jarška cesta 63, Dom-
žale, spričevalo III. in IV. letnika Gimnazije
Poljane. s-46175

Krese Robert, Brajnikova ulica 42, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 184927, reg. št. 121087. s-46280

Križ Bogdan, Rudnik 6, Kočevje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 7003.
s-46159

Križnik Stanislava, Kalobje, dvižni listek,
št. 383, Urarstvo Terglavčnik Celje.
m-1157

Kristl Drago, Delavska ul. 59, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Ivan Kovačič Ce-
lje, št. 1/105, letnik 1977. m-1163

Krivec Denis, Sp. Slemen 11 b, Selni-
ca ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7252. m-1152

Krivošić Andrej, Peričeva 7, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane,
izdano leta 1983. s-46331

Krmelj Barbka, Zgornje Gorje 5 B, Zgor-
nje Gorje, maturitetno spričevalo. g-46109

Krsnik Ivan, Zaloška cesta 76 A, Ljub-
ljana, indeks Visoke upravne šole v Ljublja-
ni. s-46128

Kuhar Polona, Ambrož pod Krvavcem
5, Cerklje, potrdilo o izobrazbi Srednje
mlekarske in kmetijske šole v Kranju, izda-
no leta 1985. g-46034

Kunšek Miran, Prešna Loka 28, Sevnica,
spričevalo o zaključnem izpitu ŠC Krškoz
dne 28. 6. 1979, št. 722/79. g-46110

Kunštek Srečko, Zahenberc 53/A, Ro-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2447. p-46219

Kurent Katja, Zagorje, spričevalo.
p-46243

Kutič Sandi, Šared 23 D, Izola, delovno
knjižico. g-46215

Kuzman Primož, Rožna dolina c. V 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 166433, ser. št. S 1077535, izdala UE
Ljubljana. s-46322

Kušević Karolina, Cerovec 17 A, Šen-
tjur, indeks Pravne fakultete v Ljubljani.
s-46132

Lah Branko, Hrenova 14, Maribor, po-
trdilo o opravljenem strokovnem izpitu, iz-
dano leta 1983. m-1169

Lakoše Anica, Zrinjskega 27, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 47671.
m-1077

Lecič Duško, Lucija, Liminjanska 104,
Portorož, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
izdala UE Piran. g-46217

Lekše Dragica, Brege 30, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 8189. p-46220

Lesjak Vojko, Horjulska cesta 36, Do-
brova, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne gostinske šole v Ljubljani, izdano
leta 1983. s-46047

Leskovšek Ksenija, Kraigherjeva 13,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
40827. p-46013
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Lešek Polde, Košnica 37 A, Celje, vo-
zniško dovoljenje, št. 14384. p-46191

Lešnik Boris, Klinetova 12, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 60087.
m-1177

Lešnik Simon, Čečovvje 23/B, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
HG, št. 163680, izdala Ravne na Ko-
roškem. g-46125

Ljusavec Mario, Roška ul. 29, Maribor,
delovno knjižico. m-1189

Londero Robert, Frankovo naselje 53,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 25879, izdala UE Škofja Loka.
s-46311

Lorenčak Monika, Studenice 11, Polj-
čane, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5666. g-46131

Lović Edin, Fabianijeva ulica 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1215744, reg. št. 149728. s-46346

Lovrić Dario, Novi svet 14, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 24534,
izdala UE Škofja Loka. s-46122

Lužar Vito, Koroška c. 109, Maribor,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
nov, št. 02/13-490/69-88. m-1165

Luis Ljiljana, Maroltova ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
686951, reg. št. 151583. s-46033

Lukanc Mirjana, Kreljeva ulica 12, Lju-
bljana, spričevalo o opravljenem strokov-
nem izpitu-kozmetik, izdal Center strokov-
nih šol v Ljubljani na ime Langerholc Mirja-
na. s-46085

Mahnič Boris, Dekani 135, Dekani, za-
varovalno polico, št. 059321. g-46108

Manfreda Simon, Ulica Bratov Babnik
22, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Sred-
nje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1997. s-46253

Manol Karmen, Fužinarska pot 21, Me-
žica, vozniško dovoljenje, kat. GH, izdala
UE Ravne na Koroškem. g-46167

Marenk Stane, Krnica 36, Zagorje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 15878.
g-46050

Margon Barbara, Poljanski nasip 10,
Ljubljana, spričevalo od 1 - 5 razreda OŠ
Poljane. s-46318

Marin Nenad, Gračišče 21, Koper, voz-
niško dovoljenje. g-46124

Marič Danica, Mijavčeva 32, Škofljica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano leta
1978. s-46086

Markelj Tilen, Senožeti 45, Dol pri Ljub-
ljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
391353, reg. št. 170190. s-46147

Marolt Andreja, Šišenska cesta 5, Lju-
bljana, indeks Gimnazije Vič, izdan leta
1981, na ime Brenčič Andreja. s-46236

Mateja Gros, Heroja Bračiča 17, Mari-
bor, spričevalo OŠ Koroški jeklarji Ravne
na Koroškem, letnik 1989. m-1185

Mav Ajda, Planina 169, Planina, dijaško
izkaznico. s-46087

Mavrel Franc, Sele 26, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. 13730.
g-46292

Mavrin Anton, Kebetova 12, Kamnik,
spričevalo 8. razreda. g-46201

Mavrin Anton, Kebetova 12, Kamnik,
spričevalo Poklicne slikopleskarske šole v
Kranju. g-46218

Mavrin Anton, Kebetova 12, Kamnik,
spričevalo-diplomo Šole za gradbene de-
lovodje DU Kranj-GŠC Zagreb. g-46219

Mavsar Simona, Moste 74 B, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, št. S 00302624.
g-46223

Melinc Daniel, Gregorčičeva 33, Koba-
rid, vozniško dovoljenje, št. S 000526366,
izdala UE Tolmin. g-46229

Merzdovnik Miran, Mislinjska Dobrava
111, Mislinja, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 10038. g-46105

Meznarič Andrejka, Dramlje 33/a,
Dramlje, delovno knjižico, reg. št. 11269,
ser. št. AO 150542. p-46177

Mihajlovič Žarko, Keltska 2, Maribor,
diplomo Srednje gradbene šole Borisa
Kraigherja Maribor, letnik 1985. m-1104

Mihelič Igor, Jamova 48, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu SŠ Tehnične
strokovne šole, Litostrojska c. 51 Ljublja-
na. s-46266

Mihelič Marija, Globel 17, Sodražica,
delovno knjižico. s-46252

Mihelič Stojan, Goriška 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
80628. m-1086

Milač Miroslav, Župančičeva ulica 4,
Domžale, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolnov, št. 02/13-4475/95.
s-46189

Milkovič Daniel, CBE 1 a, Metlika, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Tehnične strojne
šole, šolsko leto 79/80 in 80/81.
g-46169

Milošič Alenka, Cirkulane 26, Col, spri-
čevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole
v Mariboru. m-1144

Mlakar Janez, Jedličkova 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 67407.
m-1115

Mlinar Maja, Prežihova 1, Žalec, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40704.
g-46008

Mohorič Srečko, Goriška 15 a, Mari-
bor, zdravstveno izkaznico. g-46004

Mohorčič Janez, Gradišče nad Pijavo
Gorico, Škofljica, zavarovalno polico št.
513553, za osebni avto Fiat Uno, izdala
Zavarovalnica Tilia Ljubljana. s-46028

Motaln Roman, Lackovega odreda 12,
Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 46695. m-1146

Močibob Lilijana, Šalara 57, Koper,
spričevalo o končani Trgovski šoli.
g-46299

Muc Borut, Križevska vas 34, Metlika,
spričevalo 4. letnika Gimnazije, izdano leta
1981 v Črnomlju. s-46302

Muha Branko, Bez. Bukovje 25, Fran-
kolovo, vozniško dovoljenje, št. 6527.
p-46234

Muhvič Jože, Jamova cesta 48, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11066, ser. št. S 167457, izdala UE Ljub-
ljana. s-46265

Mujezinović Mesud, Borova vas 25, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
73611. m-1137

Mulec Jože, Zimica 51, Zgornja Kore-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
91213. m-1118

Mumlek Viktor, Kestrova 42, Novo me-
sto, delovno knjižico, ser. št. 261560.
g-46149

Murko Janez, Janeževski vrh 47, Destr-
nik, zaključno spričevalo Ljudske univerze
Maribor, izdano leta 1971. m-1069

Nahtigal Jurij, Potoče 15, Preddvor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 637518,
reg. št. 33050, izdala UE Kranj. s-46199

Nedovič Haris, Padna 1, Sečovlje, spri-
čevalo o končani OŠ v Sečovljah. g-46274

Novak Marko, Ločica pri Vranskem 29,
Vransko, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 2972. p-46016

Novak Pavel, Trg zbora odposlancev
47, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 4883, izdala UE Kočevje.
g-46213

Novak Sandra, Luize Pesjakove 10,
Ljubljana, preklic vozniškega dovolenja,
objavljen v Ur. l. RS, št. 44/98. s-46017

Oberleit Patricija, Borova vas 6, Mari-
bor, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šo-
le za trg. dejavnost, izdana leta 1991 in
1992. m-1209

Obu Valerija, Rečica ob Paki 12 a,
Šmartno ob Paki, študentsko izkaznico,
vpisna št. 21011528. s-46263

Ogorelec Anica, Ul. Heroja Marinclja
11, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 10037, izdala UE Kočevje.
p-46003

Omerović Enisa, Zvezna ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
213765, ser. št. S 1096908, izdala UE
Ljubljana. s-46264

Orel Maja, Grudnikova 72, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3373.
g-46290

Ozmec Tanja, Šarhova 30, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega centra
za kemijo, šolsko leto 1977/78 in
1978/79. s-46156

Pahljina Zlatko, Meljska 5, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 80631.
m-1156

Paić Accetto Anton, Tugomerjeva ulica
2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CDEFGH, št. S 62527, reg. št. 79924.
s-46268

Paić Accetto Anton, Tugomerjeva ulica
2, Ljubljana, službeno izkaznico, št. 55,
izdal Integral LPP. s-46269

Paj Dejan, Jagoče 12/F, Laško, spri-
čevalo o končani OŠ, šolsko leto
1996/97. g-46165

Pajnhart Breda, Topniška ulica 30, Lju-
bljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Vida Janežič Poljane, izdano leta
1980. s-46026

Pandžić Ernest, Frankovo naselje 166,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 24487. s-46286

Pančur Jure, Cesta na Mesarico 3,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šo-
le za gostinstvo in turizem, izdano leta
1997. s-46039

Pasarič Peter, Zdraviliška 2, Podčetr-
tek, vozniško dovoljenje, št. 14954.
p-46187

Pejičič Sretko, Doboj, Doboj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 143656.
s-46181

Peklaj Marjan, Medno 6 a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, S 630792,
reg. št. 6. 79367, izdala UE Ljubljana.
s-46025
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Perko Franc, Einspielerjeva 34, Mari-
bor, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št. 02/13-367/7-79. m-1178

Perne Tomislav, Kvedrova cesta 7, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 927693, reg. št. 139272. s-46146

Peroci Marija, Cegelnica 19, Novo me-
sto, spričevalo o zaključnem izpitu ESŠ
Novo mesto, št. 29, izdano leta 1969.
g-46205

Peršin Andrej, Rakovniška ulica 3 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 812114, reg. št. 130078. s-46321

Peternel Jasna, Hrušica 164, Hrušica,
indeks št. 37174, izdala Fakulteta za orga-
nizacijske vede v Kranju. g-46296

Petrinič Stanislav, Iršičeva 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 98263.
m-1101

Petrovič Toni, Pečice 8, Podsreda, vo-
zniško dovoljenje. p-46186

Pečar Lilijana, Dogoška 63, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Brata Greif Sp.
Duplek, letnik 1983. m-1087

Pibernik Suzana, Sneberska cesta 98
A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1190016, reg. št. 149394.
s-46187

Pihlar Jože, Kidričevo naselje 9, Ra-
denci, zaključno spričevalo ŽIŠ, izdano le-
ta 1976 v Mariboru. m-1132

Pikalo Miha, Prežihova ul. 16, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 15076.
g-46162

Pinter Stojan, Na gmajno 21, Miklavž
na Dravskem pol, spričevalo 1. 2. 3. letni-
ka Gostinske šole v Mariboru. m-1085

Pirc Stojana, Jamska ulica 2, Mirna, štu-
dentsko izkaznico, izdala Biotehniška fa-
kulteta. s-46089

Pirc Stojana, Jamska ul. 2, Mirna, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1153013, reg. št. 8459. s-46091

Pirnat Franc, Drabosnjakova 3, Mari-
bor, potrdilo o opravljenem strokovnem iz-
pitu za pridobitev licence, št. 61137 v Ma-
riboru, leta 1998. m-1123

Pirš Valerija, Regentova 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
100613. m-1160

Pišek Boris, Ob Koprivnica 59, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19790.
p-46218

Plajnšek Bojan, Ul. Jelenčevih 24, Pe-
kre, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
84282. m-1154

Plut Gregor, Ižanska cesta 106 A, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1013654, reg. št. 201599. s-46151

Plvac Maks, Cesta na Markovec 9, Ko-
per, delovno knjižico. g-46203

Podboj Vilko, Tržaška 4, Postojna, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3706,
izdala UE Postojna. p-46172

Podgoršek Marija, Pustnice 2, Vodice,
zavarovalno polico, št. AO 00101102186.
s-46057

Podgoršek Marija, Pustnice 2, Vodice,
polica za kasko zavarovanje, št.
00001033344. s-46058

Podgoršek Vida, Vešenik 19, Sloven-
ske Konjice, spričevalo 3. letnika Splošne
in strokovne gimnazije Lava. g-46166

Podlinšek Špela, Pavšičeva ulica 22,
Logatec, spričevalo 3. letnika Srednje tr-

govske šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
s-46334

Pogač Anica, Vodriž 11, Podgorje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10671.
g-46129

Pogorevc Jožica, Leskovec 105, Pra-
gersko, zavarovalno polico, št. AO
526-361, 526-362, 105801. m-1124

Pohar Marjan, Maistrova 16, Maribor,
maturitetno spričevalo Prve gimnazije Ma-
ribor, letnik 1959. m-1089

Polak Mojca, Levčeva ulica 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013789, reg. št. 201717. s-46193

Poler Slavko, Selnica ob Muri 161, Cer-
šak, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH,
št. 8818. m-1142

Polič Ignac, Ruta 24, Lovrenc/Pohor-
je, zaključno spričevalo Srednje šole zago-
stinstvo in turizem v Mariboru, šolsko leto
1981/82. m-1067

Polovič Alojz, Podvinci 33, Ptuj, delov-
no knjižico. s-46319

Polovič Alojz, Podvinci 33, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABF, izdala UE Ptuj.
s-46320

Potočnik Juanita, Prešernova ul. 26 a,
Maribor, zaključno spričevalo Srednje eko-
nomske šole Maribor, letnik 1979.
m-1135

Potočnik Juanita, Prešernova ul. 26 a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 36346. m-1134

Potočnik Vojko, Ljubljanska c. 106, Ra-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
74039. m-1092

Počkaj Irena, Hrenovice 29, Postojna,
vozniško dovoljenje, št. 8011. p-46235

Premelč Katarina, Glavarjeva ulica 49,
Ljubljana, delovno knjižico. s-46150

Prijatelj Andreja, Kompolje 109, Vi-
dem-Dobrepolje, spričevala 1. letnika, iz-
dano 1978, 2. letnika-I. polletje, izdano
1979, 3. letnika-I. in II. polletje, izdano
1980, izdala Šola za medicinske sestre v
Ljubljani na ime Adamič Andreja. s-46071

Pristovnik Bogdan, Borštnikova 37, Ma-
ribor, delovno knjižico, št. 40480. m-1180

Pucelj Sandra, Log pod Mangrtom 88,
Log pod Mangrtom, vozniško dovoljenje,
št. S 000690347, izdala UE Ribnica.
g-46206

Radič Milan, Prisojna 77, Maribor, de-
lovno knjižico, št. 395, serija C št.
823359. m-11383

Radulovič Igor, Trubarjeva 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 89169.
m-1175

Rahne Ingrid, Žubina 32, Veliki Gaber,
indeks Medinske fakultete v Ljubljani, iz-
dan leta 1994. s-46237

Rajk Stanka, Meljska c. 92, Maribor,
spričevalo OŠ Vinko Paderšič Brusnice.
m-1122

Rajšp Peter, Ihova 57, Benedikt, voz-
niško dovoljenje, kat. FGH, št. 9777.
m-1105

Rakar Dragica, Strtarjeva 6, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 28875.
g-46112

Rampre Karmen, Prenarjeva ul. 7, Pra-
gersko, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Mariboru, letnik 1997.
m-1201

Ratej Stanislava, Lackova 84, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 76422.
m-1136

Ravter Boštjan, Borova vas 8, Maribor,
indeks , št. 29004524 Univerze v Maribo-
ru. m-1199

Ravter Boštjan, Borova vas 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
101665. m-1198

Rebernak Branko, Ulica Marije Hvaliče-
ve 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 64282, reg. št. 168717.
s-46270

Remec Rekar Špela, Mlinska c. 3,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15702. g-46282

Resnik Miran, Marohovih 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 545.
m-1194/A

Ribič Vladimir, Lahovče 91, Cerklje,
spričevalo o končani osnovni šoli, izdala
OŠ Jurij Vega Moravče leta 1989.
s-46190

Ricinger Darko, Sladki vrh 5 a, Sladki
vrh, spričevalo OŠ Gustav Šilih. m-1184

Rifelj Anton, Ždinja vas 49, Novo me-
sto, spričevalo o končani šoli motornih vo-
zil, izdal Šolski center za kovinarsko stroko
Novo mesto, št. 1701. g-46145

Rijavec Nataša, Kidričeva 113, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. reg.
27. 324, ser. št. S 00555055, izdala
Upravna enota Domžale. s-46248

Rožman Danica, Sv. Ana 27, Sveta Ana
v Slov. goric, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 6552. m-1179

Rode Matej, Prvomajska 8, Spodnji Du-
plek, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
102440. m-1159

Roj Sebastjan, Obala 138, Portorož,
spričevalo I. in II. letnika Srednje kovinar-
ske šole v Kopru. g-46304

Rojko Anton, Stanetinci 39, Cerkvenjak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2341.
m-1096

Rosa Darja, Hrvatini 188, Ankaran, spri-
čevalo 3. letnika SEDŠ - ekonomski teh-
nik. g-46018

Rozina Urban, Mala Kostrevnica 33,
Šmartno pri Litiji, spričevalo 2. letnika Sred-
nje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta
1997. s-46024

Rozman Sebastjan, Podreča 3 A, Mav-
čiče, spričevalo OŠ. g-46210

Ružič Boris, Polje C. XX/12 B, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22720. s-46283

Ružič Robert, Masarikova 14, Maribor,
indeks Trgovske šole. m-1110

Rupnik Srečko, Godovič 25, Idrija, spri-
čevalo Kovinarske šole Idrija, letnik 1974.
p-46233

Rus Luka, Slomškova ulica 19, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1065491, reg. št. 210248. s-46260

Sankovič Gina, Celje, listino, št. 33006.
p-46210

Seliškar Mateja, Ljubljanska cesta 10,
Brezovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13809. s-46178

Sever Milan, Lendavska ul. 10, Murska
Sobota, spričevalo 3. letnika Gradbenega
šolskega centra Borisa Kraigherja, šolsko
leto 1978/79. g-46209
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Sešel Tatjana, Kardeljev trg 11, Vele-
nje, indeks PF, št. 71084656. m-1100

Sgerm Janko, Ribnica na Pohorju 36,
Ribnica na Pohorju, zavarovalno polico, št.
441905. g-46144

Sikošek Jožef, Kozje 67, Kozje, vo-
zniško dovoljenje, kat. FGH, št. 7933, iz-
dala UE Šmarje pri Jelšah. p-46216

Simrajh Milan, Malečnik 243, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 90916.
m-1099

Skok Mitja, Jakčeva ulica 8, Ljubljana,
delovno knjižico. s-46275

Skuk Uroš, Lancova vas 15 d, Videm
pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
37339, izdala UE Ptuj. g-46220

Slapar Branko, Vranke 5, Blagovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
309028, reg. št. 22851. s-46157

Smodiš Branka, Ulica Tončke Čečeve
16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 162445. s-46239

Sotenšek Bogomil, Zagorje, vozniško
dovoljenje. p-46240

Srcinšek Danijel, Ob ribniku 79, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
105921. m-1129

Stanič Helena, Bodrež 28, Kanal, listi-
no. p-46180

Starc Janez, Goriča vas 86, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 7123, iz-
dala UE Ribnica. s-46257

Stegne Natalija, Planina pod Šumikom
22, Zgornja Ložnica, spričevalo 3. letnika
Srednje zdravstvene šole Mariboru, šolsko
leto 1996/97. m-1080

Stopar Janez, Kovača vas 13, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 6952. g-46271

Stopinšek Matjaž, Poženelova 1, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
11109, izdala UE Laško. p-46068

Strgar Jože, Hlebčeva ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1215313, reg. št. 9128. s-46119

Strohmaier Vita, Kersnikova ulica 7,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 503728, reg. št. 27258. s-46065

Strojanšek Cilka, Dobrovlje 18, Braslov-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
580031. p-46188

Stupica Žiga, Puhtejeva 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
181229, S 42098, izdala UE Ljubljana.
s-46069

Suhadolc Janez, Podpeška cesta 40,
Brezovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 22757, reg. št. 66503. s-46233

Svetlik Urška, I. Ferjančič 4, Idrija, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Jurija
Vega, šolsko leto 1992/93. g-46186

Šabič Tamara, Prešernova 1, Ljubljana,
izkaz o šolskem uspehu od 1. do 5. razre-
da Osnovne šole Majde Vrhovnik. s-46297

Šarčevič Živan, Zolajeva 13, Maribor,
spričevalo 3. letnika in zaključno spričeva-
lo Srednje kovinarsko strojne šole TAM Ma-
ribor. m-1082

Šega Franc, Štalcerji 6, Kočevska Re-
ka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1945, izdala UE Kočevje. p-46010

Šinigoj Matjaž, Vrtojbenska 19, Šem-
peter, spričevalo 1. letnika SDEŠ Nova Go-
rica, šolsko leto 1989/90. g-46224

Šinkovec Tatjana, Dol. Boštanj, Boštanj,
vozniško dovoljenje, št. 7960. p-46184

Škrabel Koser Lidija, Pohorska 85, Ho-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
91206. m-1188

Škrjanc Avgust, Levarjeva 79, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
17813, S 1041847, izdala UE Ljubljana.
s-46316

Šmuc Romana, Male Lipljene 29a, Tur-
jak, obvestilo o učnem uspehu I. letnika
Ekonomske Srednje šole v Ivančni Gorici,
izdano leta 1996. s-46300

Šorli Rado, Mladinska 37, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 965.
m-1149

Šribar Slavka, Cilenškova ulica 37,
Ljubljana, preklic vozniškega dovolenja,
objavljen v Ur. l. RS, št. 42/98. s-46249

Štampar Tamara, Hardek 37, Ormož,
zaključno spričevalo Srednje trgovske šole
v Mariboru, letnik 1996. m-1190

Štante Nataša, Ul. Frankolovskih žrtev
56, Celje, vozniško dovoljenje, št. 31435.
p-46211

Štromajer Albert, Bezina 7, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje. p-46198

Švajger Milan, Brdinje 66, Ravne na Ko-
roškem, zavarovalno polico, št. 0567102,
izdala Zavarovalnica Adriatic. - g-46309

Švinger Sonja, Svečane 13, Sladki vrh,
spričevalo 8. razreda OŠ Sladki vrh, izda-
no leta 1977. m-1171

Ščap Jožef, Nikole Tesle 2, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje - inštruktorsko,
št. 5. p-46204

Ščekič Zvonimir, Tržaška cesta 47,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1095882, reg. št. 122071. s-46343

Tabaković Sabahudin, Reška c. 47, Ko-
zina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14882. g-46289

Tepeh Darja, Šober 21, Zgornja Kun-
gota, obvestilo o uspehu 3. letnika Sred-
nje gostinske šole Maribor, šolsko leto
1991/92. m-1107

Tepeš Boža, Miloša Zidanška 9, Šent-
jur, listino. p-46181

Terčelj Marjan, Grivška pot 35, Aj-
dovščina, vozniško dovoljenje, št. 831997.
g-46303

Tomažič Anton, Gornja Bitnja 9, Prem,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
561596, izdala UE Ilirska Bistrica.
s-46063

Tomanič Miroslav, Sp. Hajdina 139,
Ptuj, potrdilo o lastništvu delnic Perutnina
D. D. serije B iz Ptuja. g-46231

Tominc Alenka, Koče 20, Prestranek,
vozniško dovoljenje, št. 9865. p-46183

Tonejec Janko, Bohinjska Bela 142,
Bled, vozno karto. g-46013

Toplak Mirko, Jareninski dol 44, Pesni-
ca pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 6448. m-1127

Torkar Manica, Selo 41 A, Bled, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25164.
g-46012

Tratar Matjaž, Kostanjevica 5, Dole pri
Litiji, spričevalo 1. letnika Srednjega izo-
braževanja mizar - tapetnik, izdano leta
1997. s-46232

Travica Milan, Panonska 5, Maribor, di-
plomo SKSMŠ v Mariboru, izdana leta
1988. m-1196

Trbušič Tomislav, Letonjeva 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
80985. m-1151

Trobec Anton, Log, Ivana Krivca 11,
Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S
1080344. g-46103

Trobec Tomaž, Lesičnjakova 12, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
77064. m-1113

Trstenjak Elizabeta, Zg. Voličina, Voliči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2405. m-1172

Truntič Alenka, Gačnik 14, Pesnica, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9100.
m-1106

Turnšek Silvo, Starše 52, Starše, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 61677.
m-1073

Udvanc Petra, Športna ulica 12, Ljub-
ljana, spričevalo od 1 - 5 razreda OŠ Maj-
de Vrhovnik. s-46154

Urh Zdravko, Zajčje polje 5, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
5882, izdala UE Kočevje. g-46273

Vajovec Borut, Pahorjeva 32, Koper,
zavarovalno polico, št. 0549638. g-46043

Valcl Alenka, Košaški dol 57, Maribor,
diplomo EPF Maribor, št. 3798. m-1090

Vavtar Dolores, Log 28, Hrastnik, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 673.
g-46102

Verboten Ivan, Sr. Dolič 13, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
6281. g-46106

Verdnik Renata, Gosposvetska 24, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
16882. m-1130

Vergles Milena Filomena, Jurovski dol
6, Jurovski dol, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 5558. m-1076

Vesel Jože, Mlaka 5, Stara cerkev, vo-
zniško dovoljenje, kat. 3781, izdala UE
Kočevje. g-46307

Vidmar Elvis, Ustje 42, Ajdovščina, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
123046, izdala UE Ajdovščina. g-46006

Vinko Jožek, Starše 76, Starše, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. 111337.
m-1072

Voda Dragotin, Prušnikova 30, Maribor,
potrdilo o končanem programu USO 2 v
Mariboru leta 1993 na gradbeni šoli.
m-1117

Vrbančič Rok, Boračeva, Radenci, listi-
no. p-46205

Vrecl Igor, Trg Dušana Kvedra 8, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
87751. m-1131

Vrečko Beti, Ulica Dušana Kvedra 38,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10105. p-46201

Vrečko Boštjan, Studenška ul. 7, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
95970. m-1168

Vrhovec Sonja, Mali Lipoglav 65, Šmar-
je Sap, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 543472, reg. št. 45698. s-46138

Vrhovnik Rok, Runkova ulica 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
482770, reg. št. 194584. s-46262



Stran 4736 / Št. 46 / 19. 6. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Vukina Dejan, Grenviška 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 89228.
m-1116

Vuković Davor, Prečna pot 14, Zagor-
je, potrdilo o znanju CPP, št. 10204.
p-46011

Vučko Roman, Šterkova 11, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje. p-46232

Zabukovšek Anton, Žiče 4, Loče, za-
ključno spričevalo. p-46190

Zagoričnik Franc, Kale 7a, Šempeter v
Sav. dolini, vozniško dovoljenje, št. S
904116. p-46231

Zajc Marko, Grintovec 17, Zagradec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19281.
s-46182

Zajko Damjan, Zg. Kostrivnica 20/B, Pod-
plat, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 13925,
izdala  UE Šmarje pri Jelšah. g-46130

Zaletel Luka, J. Puharja 4, Kranj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. reg.
41624, ser. št. 420282. g-46306

Zavašnik Tanja Monika, Spodnje Pirni-
če 56, Medvode, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 239259, reg. št. 187504.
s-46196

Zavernik Avgust, Benedikt 154, Bene-
dikt, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2694. m-1200

Završnik Matejka, Polje cesta XXII 25 E,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 228392, reg. št. 18570. s-46347

Zei Vida, Ulica Stare Pravde 3, Ljublja-
na, diplomo FSPN, izdana leta 1975.
s-46195

Zelko Sandra, Gradišče 33, Renče,
spričevalo 3. letnika Srednje šole.
g-46305

Zemljič Boštjan, Zagorci 81, Juršinci,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
29540, izdala UE Ptuj. g-46007

Zgonc Anton, Ižanska cesta 138, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
228667, reg. št. 161658. s-46155

Zinrajh Sebastian, Kelepova 50, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 30394,
izdala UE Ptuj. g-46038

Zonta Vatovec Aleksandra, Danijelova
3, Koper, zavarovalno polico, št. AO
0561850. g-46212

Zupan Alenčica, Vošnjakova ulica 6,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 513661,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-46328

Zupan Zvonko, Cesta Tončke Čeče
100, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7539. s-46200

Zupančič Bojan, Ul. Slavka Gruma 26,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 36260. g-46291

Zupančič Josip, Glinškova ploščad 20,
Ljubljana, delovno knjižico. s-46064

Žabot Vladimir, Dravska ulica 4, Ljublja-
na, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna št. 02/13-632/30-89. s-46059

Žagar Jaka, Strma pot 21, Izola, spriče-
valo 3. letnika. g-46115

Žlahtič Zvonko, Zgornji Duplek 10 b,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 63713. m-1078

Žlebič Daniel, Podgorska 56, Kočevje, spri-
čevalo 2. letnika, šolsko leto 96/97. g-46019

Žnidar Rajka, Srparska pot 2, Lo-
vrenc/Pohorje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH. m-1186

Žnidarič Simona, Plečnikova ul. 15, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
84176. m-1205

Župevc Zoran, Mrčna sela 4, Koprivni-
ca pri Brestani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16301. p-46228
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